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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença el plenari del dia

d’avui i en absència del Molt Hble. President em correspon a

mi presidir-lo, per això els deman colAlaboració i comprensió.

Moltes gràcies.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de

les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 6636/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a relació existent entre plans.

La primera pregunta porta el RGE núm. 6636/04, relativa

a relació existent entre plans que formula l’Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Jo crec que la pregunta està plantejada de forma prou clara i

per tant, la deixaria amb aquests mateixos termes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, a la pregunta que vostè formula ens demana quina

relació hi ha entre el Pla de qualitat d’aigües de bany, el Pla de

neteja de platges i el Pla integral de neteja del litoral. Allò que

ha duit el Govern endavant amb la Conselleria de Turisme i la

Conselleria de Medi Ambient és el Pla de qualitat d’aigües de

bany, però a la vegada lògicament el que ha intentat d’alguna

manera és una coordinació amb els ajuntaments, allà on dins

aquest pla hi ha hagut un responsable de cada ajuntament, allà

on hi ha hagut una colAlaboració total i absoluta de distints

ajuntaments amb distints colors polítics. La qual cosa ells

d’alguna manera, els ajuntaments tenen la competència en

vorera de la mar han fet la seva feina.

I després hi ha el tema del Pla integral de neteja del litoral,

que va ja només amb allò que és el Pla de la qualitat d’aigües

de bany i que era a través de les barques, sinó tot un seguit

d’accions que fa el Govern per intentar l’any 2008-2009, quan

entra la nova directiva de qualitat d’aigües de bany, està

complint amb els paràmetres de les distintes anàlisis que

haurem de fer i això implica, a la vegada, que tot el tema

d’emissaris, tot el tema de depuradores que aboquen a la mar

estiguin ficats dins un pla que vagi fent terciaris en aquestes

zones. En tema de terciaris dir-li que la part del Pla integral

s’ha de dir que estan en marxa amb més de 40 milions d’euros

per a terciaris i en el tema d’emissaris s’ha fet una inversió

d’urgència d’1.323.000 euros per reparar tot un seguit

d’emissaris que tal vegada estaven romputs i l’aigua sortia

abans d’arribar al cap. I a la vegada s’estan fent tots els

projectes de legalització dels 21 emissaris i 2 que se’n

començaran de nous, el del port de Sant Miquel a Eivissa i

també el de Binidalí. 
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Tot això junt ens ha de dur a un Pla integral de la qualitat de

les aigües en litoral balear. La punta de llança ha estat

lògicament el Pla de qualitat d’aigües de bany amb les 36

barques que li deia, però no podem deixar de mà allò que ha de

ser l’altra pla integral que no només ha de ser llevar plàstics de

la mar, fustes o brutor, sinó que tot el que aboquem a la mar

arribi amb unes condicions l’any 2008-2009, quan entri la nova

directiva de qualitat d’aigües de bany, i es pugui complir la

nova directiva d’aigües de bany.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula

l’autor de la pregunta? Té la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li agraesc

moltíssim l’explicació que m’ha donat, ha estat extensa, però

la meva pregunta anava en un altre sentit. És a dir, jo tenc una

contesta parlamentària amb el RGE núm. 3078/04 i que em diu

que el Pla de neteja de plates està inclòs dins el Pla integral de

neteja del litoral. I per allò que vostè mateix m’ha respost jo

crec que estan relacionades les tres coses.

En canvi hi ha unes manifestacions en el diari del conseller

de Turisme, del conseller Flaquer, que diu: “s’ha fet tot el Pla

de qualitat d’aigües sense necessitat d’un impost”. Bé jo crec

que sí que és possible fer això sense necessitat d’un impost,

crec que és normal que es faci, a més li vull donar l’enhorabona

per la feina que fan. Però és que hi ha una tercera pregunta i

que diu que dins els projectes de l’ecotaxa del 2004 està inclòs

el concurs per al Pla de neteja de platges. És a dir, que en

aquests plans relacionats hi han anat recursos de l’ecotaxa.

I aquí ens trobam dues qüestions. Primera, l’ecotaxa sempre

la trobam, és a dir, l’ecotaxa pareix ser més necessari que mai,

sempre ens hem de trobar amb aquest impost perquè no hi ha

hagut alternativa i en no haver-hi alternativa els recursos han de

sortir d’algun lloc i aquests recursos estaven allà i vostès les

estan aprofitant, la qual cosa me pareix..., no estava dins

l’àmbit de la llei, és a dir, és discutible, però no li discutiré jo

avui, ni molt manco. L’única cosa que li vull constatar és que

sí efectivament per a aquestes actuacions en litoral hi ha hagut

recursos de l’ecotaxa. I segona, que evidentment el Sr. Flaquer,

no seria legal per part meva retreure-li res, però indubtablement

el que va afirmar era una veritat a mitges. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I.2) Pregunta RGE núm. 6644/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a moviment de passatgers al Port de

Ciutadella de Menorca.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 6644/04, relativa

a moviment de passatgers al port de Ciutadella de Menorca que

formula la diputada Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Assumpta Vinent i Barceló.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Les millores duites a terme aquest

darrer any en el port de Ciutadella en la construcció d’una

magnífica estació marítima ha donat una qualitat de servei molt

important als seus usuaris que abans, indiscutiblement, no

tenien.

Per açò li volíem demanar Sra. Consellera des del nostre

grup quina valoració fa del transport i del moviment de

passatgers que s’ha duit en el port de Ciutadella de Menorca

durant aquest darrer any?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del

Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyores diputats. Sra.

Diputada, la veritat és que l’evolució del trànsit en el port de

Ciutadella ha estat molt favorable. En els 9 mesos del 2004 que

duim s’ha registrat un pas de 189.000 passatgers, una xifra

superior en 70.000 persones a l’obtinguda en el mateix període

de l’any 2003 que va ser de 118.000. De fet destaca

especialment que en els 9 primers mesos de l’any 2004 el

nombre de passatgers transportats arribi a 188.000, superant tot

el passatge transportat durant l’any 2003, que va ser de

137.000.

Per tant, hi ha un increment proporcional respecte l’any

2003, que en el mes de juny va ser d’un 24% més. El mes de

juliol arriba quasi a un 60% més. Mentre que el mes d’agost i

setembre del 2004 l’increment percentual respecte l’any 2003

és superior al 40%. Així per exemple les dades de setembre

d’aquest any reflecteixen un augment d’un 47,9% en el nombre

de passatgers, en el d’automòbils un 43,9%, el de camions

carregats un 3,34% i el de camions buits un 18,12% respecte el

mateix mes de l’any 2003.

Jo crec que són dades molt positives que mostren l’evolució

favorable del trànsit marítim i que és una aporta clara del Pla de

transports de les Illes Balears que en aquest moment està a

informació pública i que confirma la necessitat

d’infraestructures importants, algunes ja fetes, com l’estació

marítima que ja està en funcionament, i la necessària

construcció d’un dic exterior que pugui donar abast amb

seguretat i capacitat a les expectatives marítimes del transport

marítim a Ciutadella. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Conseller. Vol fer ús de la paraula la

Sra. Assumpta Vinent? Té la paraula.
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LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, per felicitar la Sra. Consellera

per la quantitat d’obres que ens ha duit un benefici important en

el port de Ciutadella i com no, a tota Menorca i esperam que

continuï i que puguem veure a bon port aquests projectes tan

importants per a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula la Sra.

Consellera? Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 6648/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projectes als ports de titularitat de la comunitat

autònoma.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 6648/04, relativa

a projectes als ports de titularitat de la comunitat autònoma que

formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Font i Rosselló del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan

Font i Rosselló.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. La pregunta aniria adreçada a la

consellera d’Obres Públiques i seria: quines actuacions i quins

projectes s’estan duent a terme, avui per avui, en aquells ports

que són de titularitat autonòmica? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la representant del

Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el Govern gestiona

actualment de forma directe un total de 13 ports, 10 a Mallorca,

2 a Menorca i 1 a Eivissa, a part dels ports que estan en

concessió. I durant aquesta legislatura es planteja com a

objectiu de la Direcció General de Ports una ampla llista

d’inversions en els ports que gestionam directament, que ja

estan moltes d’elles en marxa, algunes acabades i d’altres que

començaran ben prest. 

L’objectiu és arribar a comptar amb una xarxa de ports amb

un nivell de qualitat en infraestructures portuàries i en els

serveis que es presten, tan als nostres pescadors, a tot el turisme

nàutic, els residents, etcètera. De fet, fins i tot a l’avantprojecte

de la Llei de ports que actualment està en fase d’avantprojecte

aprovada pel Consell de Govern, es contempla aquell estàndard

de qualitat, no només en els ports de la comunitat autònoma

gestionats directament, sinó també als que estan en concessió.

En aquests moments tenim un Pla d’inversions en execució

d’aproximadament 31 milions d’euros i a part, o sigui no

comptam aquí inversions estratègiques com seria el dic exterior

o la dàrsena esportiva de Cala En Busquets. I les actuacions són

molt variades, algunes d’elles són molt importants i aposten per

la intermodalitat dels nostres ports, així hi ha un conjunt

important de marquesines per a trànsit de passatgers, per a

“golondrines” i també per al transport públic regulat per

carretera, tan per exemple a Porto Cristo, Cala Rajada, el Port

d’Andratx, Pollença, són actuacions molt important a Porto

Colom, que és el necessari dragat a Porto Colom, o al Port de

Sóller, pel que fa a Mallorca, que es contempla una inversió

molt important que consisteix en l’ampliació i remodelació dels

molls per una banda i per altra banda la urbanització de tota la

zona portuària. A l’illa de Menorca ja s’ha afrontat una estació

marítima, en aquest moment està a informació pública el dic

exterior i Cala En Busquets i també actuacions a Fornells. I a

l’illa d’Eivissa aquest mateix mes començarem en el Port de

Sant Antoni la construcció també d’una estació marítima per

l’evolució favorable també del trànsit de passatgers que hi ha

en aquest port, a part d’altres actuacions de millora.

En definitiva jo crec que s’està executant un pla necessari,

imprescindible dins els nostres ports i que siguin el mirall de

totes les illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera d’Obres Públiques. Vol fer

ús de la paraula l’autor de la pregunta? Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 6645/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a compliment del conveni signat amb la

Generalitat de Catalunya en relació amb la reciprocitat de

les emissions de les TV autonòmiques.

I.5) Pregunta RGE núm. 6643/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a freqüències per a les

emissions de la TV autonòmica de les Illes Balears IB3.

Les preguntes 4 i 5 s’ha rebut un escrit de la vicepresidenta

en el sentit de què atès que el proper dia 26 d’octubre no podré

assistir a la sessió plenària al Parlament per trobar-me fora de

Mallorca, solAlicit l’ajornament de les preguntes orals RGE

núm. 6645, 6643, que estan incloses a l’ordre del dia.

I.6) Pregunta RGE núm. 6635/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a darrer terme del pressupost de

funcionament dels centres docents.

Per tant, passam a la pregunta número sis, RGE núm.

6635/04, relativa a darrer terme del pressupost de funcionament

dels centres docents que formula l’Hble. Diputada Sra. Rosa

Maria Alberdi i Castell del Grup Parlamentari Socialista. Té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, des de què vaig

formular la pregunta per escrit la setmana passada les coses

s’han agreujat força i s’han agreujat per dos motius. Primer per
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la desinformació i la contradicció envers quan realment

cobraran els centres aquest tercer termini. I segona, s’han

agreujat perquè ja fa quasi dos mesos que el curs ha començat

i per tant, l’ofegament i sobretot la malfiança i la preocupació

dels centres fa que ja s’estiguin plantejant fer accions molt més

contundents.

Per açò aquesta pregunta que li faig respecte a quan té

previst la conselleria pagar el tercer termini del pressupost de

funcionament ordinari dels centres educatius? A mi em sembla

que li representa una oportunitat per tranquilAlitzar-nos i per

donar-nos una informació no contradictòria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del

Govern, l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo en primer lloc vull

negar que hi ha hagut desinformació i contradiccions. Jo la

setmana passada vaig donar unes explicacions, que avui no

repetiré, bastant coherents de quin era el motiu d’aquest

ajornament. Per tant, evidentment que això hagi servit perquè

determinades persones anunciessin grans protestes i fins i tot

mobilitzacions, ho puc comprendre, però no ho puc compartir.

Jo vaig dir que aquest pagament es faria en uns breus

terminis, puc anunciar avui que entre divendres i dimarts,

dilluns és festa, s’ingressarà el 40% a tots els centres i que

abans de dia de 15 de novembre s’ingressarà el 60%, amb la

qual cosa s’haurà complit el pagament complet, no hi ha cap

contradicció, sempre he dit que s’ingressaria el pagament

complet d’allò que estava pressupostat per a atenció al

funcionament dels centres, tot i lamentant que efectivament hi

hagi hagut un retard, del que naturalment som jo el responsable,

com no pot ser d’altra manera. Però no és més que un retard i

m’agradaria que aquest tema quedés, ja que vostè em dóna tan

amablement, com diu, l’oportunitat d’aclarir-ho. M’agradaria

aclarir a l’opinió pública i als mitjans de comunicació i a tota

la cambra naturalment, que estam parlant només d’un retard.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula

l’autora de la pregunta? Té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. La setmana passada me’l vaig

creure i aquesta setmana també me’l crec. La qüestió no és que

hi hagi un retard, la qüestió és que aquest retard allò que ha

posat en evidència és que, en el meu parer i en el parer de

moltes altres persones, la conselleria està en fallida. Està en

fallida perquè vostè no només no ha pagat aquest tercer termini,

sinó que tampoc paga el quilometratge dels professors, no paga

les beques de menjador i altres coses, no li vull entrar en dades

perquè les dades estan per tot i vostè les té, per descomptat.

Jo seré molt breu Sr. Conseller i seré breu perquè les dades

que jo tinc les té de sobres i les té perquè els centres hi van, hi

van els sindicats i les té perquè es reneix i les sap. Per tant,

quan dic que la conselleria està en fallida el que estic dient és

que no és que els diners no hi fossin, és que els diners s’han

destinat a una altra cosa. S’han destinat, vostè no ens ho va dir,

jo la setmana passada li vaig preguntar això i vostè solament

em va dir que s’havien passat al fons de contingència. Aquest

matí venia al diari el fixatge d’un ciclista, jo no vull pensar que

s’hi ha destinat això, els diners. Senzillament vostè no me va

contestar la setmana passada, jo li vaig demanar aquest, aquesta

era la pregunta de la setmana passada.

He dit que seré breu i només li demanaré dues coses Sr.

Conseller. Per favor digui’ns, ja ens ho ha dit, quan pagarà, jo

m’ho crec, ens ho creiem i aquí ens tindrà controlant-lo.

Digui’ns per favor, si és possible, on han anat aquests doblers?

I li deman el més important, defensi els doblers de la

conselleria, defensi els doblers d’educació davant de la rapinya

i del malbaratament que de vegades es fa i compleixi la seva

obligació. No ens faci posar en evidència com ens fet...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Constitueix Sra. Diputada una

gravíssima irresponsabilitat el que vostè diu aquí i que

l’aplaudeixin també és una irresponsabilitat. Vostè no pot venir

aquí...

(Remor de veus)

Sí, sí, vostè no pot venir a dir aquí que la conselleria està en

fallida perquè això no és ver i naturalment jo aquí no ho puc

demostrar amb el breu temps que tenim. Per tant, vostè aquí

llança una acusació sense fonament, que té per objectiu, com és

natural, encalentir l’ambient que és allò que s’han dedicat a fer

aquestes darreres setmanes. 

Jo he donat la resposta d’allò que vostè em demanava,

pagarem, certament amb retard, però pagarem tot el que es diu,

incloses les altres qüestions que vostè ha plantejat. I en fallida

sí que hi estava fa un any quan faltava un trimestre de pagament

de les nòmines dels professors. I en aquell moment sí que hi

havia una situació de fallida i no ara. Però atendrem totes les

obligacions i en tot cas els recursos que s’han dedicat a la

contingència o altres qüestions en cap cas poden ser, poden

agradar o no, però no poden ser qualificades de rapinya ni

malbaratament, obeeixen objectius importants i rellevants tots

ells del Govern balear i per tant, mereixen el nostre suport.

Nosaltres dedicarem els recursos que tenim pressupostats

íntegrament...

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 6629/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a IES Josep Maria Quadrado.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 6629/04, relativa a

l’Institut d’Ensenyament Secundari Josep Maria Quadrado que

formula l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets i Florit del Grup

Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets i Florit.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el passat 30 de gener

d’enguany la Conselleria d’Educació va anunciar públicament

el trasllat de l’Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella a un

nou edifici de futura construcció. El meu partit, jo mateix,

vàrem manifestar que consideràvem aquesta decisió un greu

error, innecessari per a aquest centre ja que és un centre ben

dotat, ben situat, sense problemes d’infraestructura, sense

problemes d’espai i allà on els darrers anys s’hi han gastat més

de 700 milions de pessetes, un poliesportiu nou, un edifici amb

un cicle formatiu, etcètera.

Però no parlem de l’opinió del PSM, sinó de l’opinió dels

pares i mares i professors dels centre que manifesten la seva

preocupació, entre altres coses perquè no han estat consultats

i no se’ls ha tengut en compte per a aquest trasllat. Creim que

aquesta decisió unilateral ha creat malestar en el centre,

malestar en la comunitat educativa, malestar a Ciutadella.

Què pensa fer Sr. Conseller al respecte?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula el

representant del Govern, el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament la idea que

es té a la conselleria és l’existència d’un acord que encara no ha

estat formalitzat amb l’Ajuntament de Ciutadella per fer un

intercanvi en profit de la ciutat de Ciutadella, no en profit de

ningú més, i un dels elements que implicava era la construcció

d’un nou institut a una zona que no estava determinada quina

seria. Aquest era inicialment l’acord, no escrit i que s’havia de

formalitzar i naturalment com sempre succeeix en aquests casos

el tràmit és que l’ajuntament ha de posar a disposició de la

conselleria un solar.

Així estan les coses, jo ja havia percebut molta resistència

dins el propi institut a una conversa, però vaig pensar que eren

resistències vencibles i poc rellevants. Ara estic veient que

aquestes resistències són més sòlides, fins i tot van dirigides

també al solar que pareix ser que l’ajuntament, perquè no tenim

notificació oficial al respecte, ha decidit. Per tant, naturalment

nosaltres..., escolti allà on construïm un institut o una escola

tothom està molt content, si a un lloc no volen que no

construïm un institut, no es preocupi que no el construirem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula

l’autor de la pregunta?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. Conseller, vostè ha dit que hi ha un acord no formalitzat,

a mi em sembla que un acord no formalitzat no l’havien

d’haver anunciat a premsa a bombo i platerets. A Menorca hi

ha un refrany que diu: “és abans que diuen canyot”. Era abans

que s’havia d’ haver consultat l’opinió dels pares i mares del

centre, era abans que s’havia d’haver consultat el claustre del

centre de professors i era abans que s’havien d’haver estudiant

les necessitats reals del centre i no beneficiar de qualque

manera un ajuntament sense necessitat del canvi del centre,

perquè el centre està ben dotat, ben situat i no té problemes

d’estructura, allà on s’hi han gastat molts de milions, un

poliesportiu nou, amb un cicle formatiu nou i ara se’l vol

traslladar.

Nosaltres pensam que tot això demostra, Sr. Conseller, que

es mouen a cop d’improvisació, és a dir, manca planificació. El

mapa escolar 2000-2004, no estam fent mapa escolar per a una

segona etapa. Hi ha manca de coordinació entre vostè i altres

responsables educatius i em sembla que han demostrat molt poc

respecte per la comunitat educativa d’aquest centre. Miri Sr.

Conseller, li podria llegir paraula per paraula el que diuen els

professors dels centres i..., ho té segurament i el que diu la

comunitat educativa en general. No se’ls ha consultat i diuen

una frase molt certa, “la política de fets consumats no és de

rebut”. Vostè ha demostrat que amb aquesta improvisació, en

no tenir en compte la comunitat educativa, decidir sense ni tan

sols estudiar les necessitats del centre, la seva política ha

demostrat que no és de rebut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula el

representant del Govern? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat escolti, no comprenc el

que me diu, precisament li estic dient que estam en un procés

de reconsideració i vostè me diu que no s’escolta la veu dels

professors i la veu dels pares, tot el contrari..., quan aquesta veu

s’alça. I li he de dir que les resistències que existeixen són, com
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a mínim, sorprenents perquè el gran argument que m’han remès

a mi el consell escolar sobre aquesta qüestió és un i únic, que

ja m’ho varen manifestar personalment el dia que vaig anar allà

fa 5 o 6 mesos. Llorenç Mercadal manifesta està d’acord amb

el que ha indicat Josep Mercadal i remarca “el rebuig ve

motivat principalment perquè obligarà tota la comunitat

educativa a emprar un vehicle”.

És un problema de mobilitat dels professors...

(Remor de veus)

Bé, ja sé que és un tema important Sr. Sampol, pot capejar.

És un tema important, però després no s’omplin la boca de

xerrar de planificació educativa i de xerrar de totes aquestes

qüestions estratègiques. Aquest és el problema, que jo ja vaig

detectar perquè m’ho digueren a mi personalment, m’ho varen

dir a mi personalment que no se’n volien anar a una altra banda

perquè estaven molt bé allà per qüestions de desplaçament

personal. És un argument que s’ha de considerar i és de molt de

pes, però és un argument només, no és l’argument.

Per tant, nosaltres estam en procés de reconsiderar aquest

tema, d’estudiar-lo i de fer el que sigui bo per a Ciutadella, bo

per a la comunitat educativa, bo per als alumnes, bo per als

mestres també. Per tant, intentar trobar una solució que satisfaci

a tothom perquè el nostre objectiu no és enfrontar-nos a ningú,

com vostè diu, ni crear conflictes com ve dient tan

reite rad ament. N osaltres pretenem donar  millo rs

infraestructures i donar millors instalAlacions als ciutadans que

han d’anar a escolaritzar-se i que tenen el dret a tenir una bona

formació. I si en un moment determinat s’ha pensat una

operació que es veu que no pot funcionar, no se preocupi, es

parlarà amb l’ajuntament i se trobarà una altra solució. Vostè

no pot pretendre aquí presentar-nos com uns individus que no

dialoguen, que no parlen, que no escolten la gent, perquè això

seria així si jo hagués signat el conveni i jo hagués dit això se

farà, ens haguessin cedit el solar i ja haguéssim licitat les obres.

Però estam en un moment merament d’opinió. 

Vostè pot dir que no havíem d’haver anunciat aquest tema,

potser, potser. Si tot el nostre pecat és haver anunciat que farem

un institut a Ciutadella, que després genera molta resistència i

no es pot fer, en podem fer molts d’aquests pecats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 6637/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a projectes finançats amb fons de

l'ecotaxa.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 6637/04, relativa

a projectes finançats amb fons de l’ecotaxa que formula la

diputada Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Patricia Abascal i Jiménez.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La

responsable de comunicación del Institut d'Estratègia Turística

la Sra. Asunción Balaguer afirmó en un medio de

comunicación de Ibiza que: “los proyectos de Ibiza y

Formentera financiados con fondos de la ecotasa aprobados por

el Govern balear no tenían fecha de inicio y no eran prioritarios

para el Institut”. Palabras textuales de la Sra. Balaguer. A día

de hoy hay otras cosas que están en marcha. Refiriendose a los

proyectos de Ibiza y Formentera “Estos temas, están a la cola,

están parados . De momento no hay ninguna previsión, no sé

sabe cuándo se realizarán”.

En el pleno del Consell d’Eivissa i Formentera celebrado el

pasado viernes se preguntó al president del Consell por este

tema. Su respuesta fue: “que la pregunta se debía dirigir al

conseller de Turismo”. Y eso hacemos. Sr. Conseller, ¿por qué

no se han iniciado los proyectos de Ibiza y Formentera y por

qué no se le dan la importancia que tienen cuando precisamente

es en estas dos islas dónde hay una mayor degradación y es

necesaria una mayor recuperación del entorno?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per respondre té la paraula l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, jo desconec aquestes afirmacions, jo el que li puc

donar és la informació del conseller de Turisme i del gerent de

l’INESTUR que la m’han passada aquesta mateixa setmana i

m’agradaria em concretés a quin projecte en concret es refereix

perquè tenc informació de tots i cada un d’ells. Per tant, si

vostè me concreta el projecte concret li podré donar informació

de cada un d’ells en particular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. A todos los proyectos, Sr.

Conseller, no hay ninguno que se haya iniciado, ni siquiera el

de la plaza de toros de Vila, que es el que en principio debía de

haberse ya comenzado el derribo de dicha plaza de toros, no se

ha iniciado, ni tampoco el de Cala de’n Serra, ni tampoco la

compra de maquinaria para limpieza de playas. Ninguno Sr.

Conseller.

Está claro que para ustedes esta recuperación de zonas

degradadas, la adquisición de inmuebles de interés patrimonial,

la compra de maquinaria para limpiar las playas y varias

actuaciones más no les interesan. Ya cuando decidieron que

proyectos se iban a financiar con los fondos de la ecotasa, a

Ibiza y Formentera le quitaron 1 millón de euros y ahora los
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sitúan a la cola y no son prioritarios. A eso se le llama

discriminación hacía unas islas que deben tener la misma

consideración y que para ustedes, como para el consell,

tampoco tienen mucho interés. Deciden utilizar el dinero

destinado a estos proyectos seguramente en alguna otra

magnífica idea, como la compra de Costa Nord o el equipo

ciclista que ha permitido la llegada masiva de turismo,

conocedores de nuestra isla por el seguimiento que han hecho

del ciclismo.

Esta falta de previsión para ejecutar unos proyectos que

permiten la recuperación del entorno de nuestras islas

demuestra una irresponsabilidad total por parte de su

conselleria, por no ser capaces en un año de planificar las

diferentes actuaciones que se tienen que ejecutar y por dejar

proyectos muy importantes para no se sabe cuándo.

Sinceramente Sr. Conseller, Ibiza y Formentera no se merecen

este trato, lo que nos lleva a pensar que o bien estos proyectos

no llegarán a realizarse porque no les interesan, o que el dinero

lo han utilizado en otros asuntos, que desde luego no se han

llevado a cabo en estas islas. Claro que si no hay dinero para el

gasto corriente a centros escolares, mucho nos tememos que

estos fondos ya se han gastado. A esto se le llama mala gestión.

Incluso le digo, Sr. Conseller, Diario de Ibiza de fecha 2 de

octubre. A pregunta al alcalde Xicu Tarrés de por qué no se

había entregado el dinero para la plaza de toros, el alcalde

responde: “Xicu Tarrés dice: ‘Dicen que lo pagarán el año que

viene’”, pero en ningún momento se especifica la fecha en que

se va a llevar a cabo ese pago, y estamos hablando del proyecto

que se supone estaba más adelantado, que era el derribo de la

plaza de toros, y para nada se habla de ningún otro proyecto,

incluido el derribo de Cala d’en Serra, que tampoco se ha

empezado a ejecutar, y ninguno de ellos, con lo cual...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, miri,

vostè ha vengut amb una resposta escrita, que l’ha llegida de

dalt a baix, però amb un problema, i és que parteix de bases

absolutament falses. Estic encantat de poder-li explicar

aquestes qüestions i que puguin sortir també en els mitjans de

comunicació d’Eivissa, si és possible.

Miri, plaça dels bous de l’Ajuntament de Vila; no s’ha

pagat fins ara perquè estam pendents de les expropiacions que

ha de dur a terme l’Ajuntament d’Eivissa. El dia que

l’Ajuntament d’Eivissa prepari tot l’expedient d’expropiació i

ens el dugui, es pagaran amb els fons de l’ecotaxa. No fa falta

que li digui que són fons finalistes; l’impost que vostès varen

crear és un fons finalista i no el podem desviar a altres

finalitats. Per tant el tema d’Eivissa, que és el que m’imagín

que li preocupa de bon de veres, perquè és el de l’ajuntament

governat pel seu partit a Eivissa, està pendent de la inacció, de

la inactivitat de l’Ajuntament. Jo vaig estar reunit fa un mes

amb ells i vàrem quedar ben d’acord: “El dia en què vostès em

presentin les expropiacions nosaltres els pagarem”, però jo no

puc pagar ni donar compliment als fons d’aquest impost a

l’Ajuntament de Vila si no actua i si no genera l’activitat

corresponent. 

Tots els altres, que no hem fet res, és fals. A mi em sap greu

haver-li de dir això; s’ha comprat la casa de Can Portmany de

Sant Rafel a Sant Antoni; s’ha comprat dia 20 d’abril del 2004.

Vostès segurament no se n’haurà volgut assabentar, no se

n’haurà volgut assabentar, però s’ha comprat; el que passa és

que vostè no se n’assabenta, i ve aquí, llegeix un paràgraf que

no sé qui l’hi ha escrit...

(Remor de veus)

...no sé qui l’hi ha escrit, però per descomptat l’escriu amb

ànim d’enganar. 

Cala d’en Serra: en aquests moments estam en negociacions

amb l’ajuntament perquè en lloc de tomar aquest edifici es vol

veure si es pot recuperar i aprofitar qualque part d’això, i estam

negociant amb la propietat. La casa rectoral de Sant Francesc:

hi ha una modificació de les condicions, de les exigències que

el Bisbat feia inicialment i en aquests moments estam en

negociacions i ben a punt i ben aviat de poder tancar aquest

tema.

I a Formentera, que veig que a vostè li preocupa ben poc, a

Formentera, que veig que a vostè li preocupa ben poc, tenim

conveniat i començat el projecte bàsic i de remodelació de la

plaça d’Europa en Es Pujols.

Per tant en l’únic en què vostè podria avui aquí incidir

contra el conseller de Turisme seria que estam intentant

discriminar l’Ajuntament d’Eivissa, i ja li dic que si el batle, si

el batle és sincer i coherent dirà que si avui no se li han pagat

les quantitats de la plaça dels bous és per la seva manca

d’actuació. Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 6646/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a evolució de les llistes d'espera quirúrgiques.

Passam a la pregunta novena, 6646/04, relativa a evolució

de les llistes d’espera quirúrgiques, que formula el diputat

Hble. Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Munar i

Cardell.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

la pregunta va adreçada a l’Hble. Consellera de Salut. Com han

evolucionat les llistes d’espera quirúrgiques als hospitals de la

comunitat autònoma en els darrers mesos?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera

de Sanitat.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

Sr. Diputat, evidentment l’evolució de les llistes d’espera en els

darrers mesos ha estat absolutament positiva, ja que s’ha assolit

l’objectiu que ens marcàrem a la Conselleria de Salut des del

principi. Nosaltres sabíem que hi havia un problema; una de les

qüestions més importants per mesurar la qualitat del sistema és

precisament el temps d’espera dels ciutadans per accedir als

serveis sanitaris, i nosaltres vàrem detectar un problema

especialment greu sobretot a les llistes d’espera quirúrgica. 

Així doncs el juliol del 2004, les darreres dades que

manejam, idò hem reduït el cent per cent respecte al mateix

mes de l’any anterior. Més de 600 persones esperaven l’any

passat i el juliol del 2004 no n’hi havia cap. El nostre objectiu

és que el juliol i desembre estigui la llista d’espera quirúrgica

de més de sis mesos a zero perquè són els objectius que creim

que podem assolir, i també després dades més importants, com

són la reducció en total, en xifres globals, de la llista d’espera

quirúrgica, que ha disminuït en més de 1.000 persones en el

termini d’un any. I després un tercer criteri molt important,

també, que és la demora mitjana, que hem reduït en 14 dies; si

abans la demora mitjana estava en 78,8 dies per tal d’accedir a

una intervenció quirúrgica, ara la tenim, en el mes de juliol la

teníem en 65 dies, i tot i això amb un important creixement de

població, perquè només en els mesos que duim d’enguany hem

crescut més d’un 2,6% en població.

Vull dir que això no vol dir, ni vull fer una presentació

d’aquestes dades davant del Parlament, que era important que

la féssim, amb aires triomfalistes. Això és mèrit exclusivament

dels professionals. Tenim uns professionals en els serveis

sanitaris extraordinaris, que són capaços, amb més població,

amb pocs recursos, perquè sabem que enguany ha estat un any

dolent a nivell pressupostari, han aconseguit tenir més

productivitat quirúrgica, han aconseguit fer moltíssima feina i

gràcies a ells hem aconseguit efectivament treure aquesta llista

d’espera inicialment quirúrgica de més de sis mesos.

Jo li vull dir que esper, efectivament, reduir aquest temps.

Sis mesos encara és molt de temps. Anirem cap endavant i de

fet és un dels temes que tenc pendents de parlar amb la ministra

de Sanitat tot d’una que ho fiqui dins l’ordre del dia del Consell

Interterritorial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula?

No? Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 6647/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a millora de les demores quirúrgiques als

hospitals de la CAIB.

Passam a la pregunta número 10, relativa a millora de les

demores quirúrgiques als hospitals de la CAIB, que formula la

diputada Hble. Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, quines

actuacions o criteris de gestió ha adoptat la Conselleria de Salut

i Consum per tal de millorar la situació de les demores

quirúrgiques als hospitals de la comunitat autònoma?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la consellera de

Sanitat.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputat, com deia la

primera mesura és tenir uns professionals extraordinaris que

s’han dedicat en cos i ànima a treure aquesta activitat

quirúrgica i a augmentar d’una manera considerable l’activitat

quirúrgica dels nostres centres sanitaris. De fet li he de dir que

el primer semestre hem arribat a fer més de 4.200 intervencions

quirúrgiques, la qual cosa indica un increment important

d’activitat. 

Però en qualsevol cas, a part d’aquesta dedicació, s’han

pres efectivament mesures; per exemple, de tipus estructural:

hem tornat a obrir el bloc quirúrgic de l’Hospital General, que

ha suposat un suport molt important a professionals fins i tot

d’altres centres que han pogut també intervenir allà processos

potser una mica menys importants que els que es fan a un

hospital de referència com Son Dureta, i això ha

descongestionat molt la llista d’espera. Hem tengut un estudi

permanent sobre les llistes d’espera amb el nomenament d’un

coordinador de llistes d’espera, que és un persona que està

permanentment sobre les dades de la llista d’espera de tots els

centres, fins i tot centralitzant la gestió d’aquestes llistes

d’espera; és a dir, cada centre pot gestionar la seva llista

d’espera, però si en un moment determinat n’hi ha un excés des

del servei central es poden gestionar i es poden derivar allà on

els malalts puguin ser operats en temps. Hi ha una supervisió

continuada; hi ha un augment, com deia a l’anterior pregunta,

de l’activitat quirúrgica, que és molt important; potenciació,

evidentment, de l’activitat quirúrgica als hospitals concertats...

Després també hem creat un sistema que són les unitats

específiques quirúrgiques, que són per a aquells processos

menors que es poden derivar des d’atenció primària sense haver

de passar pels hospitals, a Sant Joan de Déu i a la Creu Roja i

on hem fet més de 700 intervencions i que han donat molt bon

resultat, i de fet es potenciaran perquè fins i tot hi havia

pacients que se sorprenien quan el metge els derivava per un

procés menor i als set dies eren cridats; fins i tot es pensaven

que estaven més greus del que estaven perquè els havien cridat
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massa prest. Per tant jo crec que és un recurs que ha anat molt

bé, ha descongestionat molt els nostres hospitals i per tant jo

crec que també són recursos que hem de potenciar.

Evidentment hem creat circuits quirúrgics, hem potenciat

els recursos dels nostres hospitals i també hem duit a terme un

programa de garantia de demora, és a dir, hem prioritzat la

llista d’espera quirúrgica tot i que ara ens queda, evidentment,

continuar fent feina en aquesta llista i assumir la llista d’espera

de consultes i de proves que encara tenim...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Vol fer ús de la paraula? No?

I.11) Pregunta RGE núm. 6634/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carme García i Querol, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a ordre de finançament dels Serveis

d'Orientació General.

Passam, idò, a la darrera pregunta, RGE núm. 6634/04,

relativa a ordre de finançament dels Serveis d’Orientació

General, que formula la diputada Hble. Sra. Carme Garcia i

Querol, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quines repercussions

creu que pot tenir el fet que a començaments d’octubre encara

no s’hagi publicat l’ordre de finançament dels Serveis

d’Orientació General que executen els consells, els

ajuntaments, els sindicats i les patronals, igual que vau córrer

l’any passat?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern per respondre,

l’Hble. Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades,

senyors diputats. Sra. Garcia Querol, la repercussió no és com

la de l’any passat; és obvi, vostè ho sap tan bé com jo; i a més

la repercussió va a intentar complir el pacte per l’ocupació que

es va subscriure i publicar i que està vigent en temps del govern

anterior, la legislatura anterior. Per tant jo crec que els efectes

seran positius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la diputada Hble. Sra.

Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. Conseller, estic atordida.

(Rialles)

Estic molt atordida. Que em digui que no hagi sortit l’ordre

de finançament dels Serveis d’Orientació es una bona mesura

i que prové del pacte per l’ocupació que va signar l’anterior

govern i que vostès no han renovat, m’ha deixat atordida, sin

palabras. Però perquè quedi clar, jo no li he dit quines

repercussions va tenir l’any passat, que jo ja les sé: que els

Serveis d’Orientació van tancar tres mesos, i els que no van

tancar els van finançar els ajuntaments i els consells, perquè ni

sindicats ni patronals no van finançar una cosa que, com vostè

sap, no tenen doblers per finançar. Per tant tres mesos sense

assistència i sense orientació laboral a les Illes Balears. I aquest

any el mateix: d’aquí a desembre no hi ha finançament per

finançar els Serveis d’Orientació Laboral i per tant, d’aquí a

desembre, tornaran tancar els Serveis d’Orientació generals, és

a dir, els que atenen tota la població que té problemes de feina,

que busca feina o que busca una feina millor.

Miri, com que vostè no m’ha contestat i suposo que em

contestarà ara, que és quan no toca, jo li diré quines són les

repercussions: no és eficient per als usuaris que no tenen un

referent on anar; no proporciona serveis públics de qualitat

prestats directament o indirecta pel Govern; no estabilitza els

llocs de feina que, d’aquesta manera, duem l’estacionalitat dels

llocs de feina també als serveis propis de la comunitat

autònoma; no ajuda a millorar la qualitat de feina dels nostres

treballadors, encara que vostè i el president de la comunitat

autònoma s’omplen de la boca de la millora de la qualitat de la

feina dels nostres treballadors; no es presta un servei públic de

qualitat ni adequadament per a les persones de les Illes Balears,

i el resultat és una gestió desastrosa i una ineficiència màxima,

Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller

de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristóbal Huguet i Sintes):

Gràcies, Sr. President. Vostè coneix bé el pacte?, el coneix

bé? Se l’ha de repassar, a veure si el Servei d’Orientació ha de

ser públic o no, i si han fet res perquè ho fos abans. En aquest

moment s’està afirmant que el Servei d’Orientació sigui públic;

s’han contractat -i vostè ho sap- 13 persones. El decret, perdó,

l’ordre de bases que es va publicar, article 2: “Les

organitzacions empresarials i sindicals únicament podran ser

titulars de serveis d’orientació generals en aquells municipis en

què l’ajuntament o la mancomunitat no tengui subscrit un pacte

local”, i que entra en vigor d’acord amb la disposició final

única a primer de novembre del 2004, fa necessari que mentre

es tramita la firma d’aquests pactes locals i que els agents

socials no tenguin el Servei Públic d’Orientació perquè açò ha

de passar als ajuntaments que tenguin pactes locals i penjats

dels contractes programa, obliga que, finalitzats els serveis

vigents a 31 d’octubre, no entrin en vigor fins a dia primer de

desembre els altres. Mentrestant l’Administració autonòmica,

la Conselleria de Treball a través de Funció Pública, ha
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contractat 13 orientadors que estan ja des del 16 d’octubre fent

feina, i n’hi ha 6 a Palma, -li diré exactament on són perquè

veig que s’apunta les respostes- 6 a Palma, 2 a Eivissa, i a

Manacor, Inca, Felanitx, Maó i Ciutadella 1 a cada una

d’aquestes. 

Per tant tot açò que vostè s’ha imaginat i que ha apuntat i

que ha llegit aquí no és res més que açò: imaginació. Presti un

poc més d’atenció als fets i no faci profecies, Sra. Querol.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II. InterpelAlació RGE núm. 3999/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política turística.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 3999/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política

turística. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula

el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Conseller, jo crec que és un bon moment per

debatre en profunditat sobre la situació turística. Fa un any

que..., més d’un any, que vostès estan en el govern, que els

conservadors estan al front del Govern de les Illes Balears, i

per tant jo crec que és un temps suficient per veure de quin peu

es calcen i quina és la situació que realment hi ha a les Illes al

voltant del turisme.

Jo no seré molt original i aniré repassant xifres i algunes

informacions que vostè segurament coneix, però jo crec que

són suficientment ilAlustratives per poder descriure la situació.

El primer que hauríem de veure és el nombre de visitants,

que és l’indicador que sempre habitualment s’ha utilitzat, i

segons la seva informació el mes d’agost l’acumulat d’enguany

era un -1,7%; és cert que el mes de setembre i segurament el

mes d’octubre han estat uns mesos en què hi ha un augment de

visitants en relació a l’any anterior i que per tant podria ser una

xifra que podríem dir d’estabilització en relació a l’any passat.

La segona xifra que hauríem de tenir en compte és la

rendibilitat. Vostè mateix era a una reunió del Tercer Congrés

de les agències de viatges espanyoles; les empreses importants

del sector en aquell moment li explicaven que les cadenes

hoteleres havien perdut rendibilitat, havien perdut rendibilitat

de la mateixa manera que ens deia Exceltur que dos de cada

tres hotels de Balears han registrat caigudes de vendes. Per tant

això és un altre segon factor que crec que és important tenir en

compte, i crec que per les informacions que tenim van en

aquest sentit, que hi ha una pèrdua de rendibilitat a les

empreses de les Illes Balears. PIMEM i CAEB la concretaven

entre un 10 i un 20%, aquesta baixa de rendibilitat.

Quant a la despesa pareix ser, per les informacions que

tenim, és a dir, hi ha alguns avanços que també fa Exceltur, ens

podríem moure en un -2% en relació a l’any passat. De totes

maneres vostè tendrà xifres més concretes i per tant jo li

agrairia que ens pogués donar aquestes xifres, si és que en té.

De totes maneres jo li dic que pareix que hi ha una certa

tendència al fet que la despesa vagi minvant.

Aquests són tres factors importantíssims. Crec que són

suficientment eloqüents per poder descriure la situació, però a

mi realment el que més em preocupa és un altre, que és el de la

situació dels llocs de feina. No havíem contemplat aquests

darrers mesos de temporada alta i temporada mitja, també, que

de forma sistemàtica hi ha hagut menys gent empleada dins els

sectors d’hostalatge i de restauració. Això és un fet nou que feia

molts d’anys que no es donava, si és que algun any s’havia

donat. Concretament des del mes d’abril, maig, juny, juliol i

agost -no tenim setembre- hi ha hagut una disminució de gent

empleada. Què ens vol dir, això? Ens vol dir que, o podríem

deduir, que aquesta situació de menys ingressos, d’una pèrdua

de rendibilitat, les empreses l’estan compensant a través de la

reducció de llocs de feina. Per tant tendríem, i això jo crec que

ha de preocupar tant al Govern com a nosaltres, a l’oposició,

ens preocupa, que qui està pagant la situació és el sector

treballador, el sector més dèbil, perquè, a més, si miram les

xifres és el més dèbil ja de forma tradicional, i sobretot molt

concretament a les Illes Balears, perquè si miram la situació

laboral veim que de cada 10 contractes 9 són contractes en

precari, que només el 6% dels contractes nous són indefinits,

que la meitat de contractació es fa per un temps inferior a tres

mesos, i que segurament enguany hi haurà gent, hi haurà

treballadors que no hauran cotitzat els seus 80 dies de mínim i

per tant no es podran beneficiar de l’atur.

Aquesta situació, ja li dic, és altament preocupant i ens

agradaria, a pesar que jo crec que hi haurà altres

interpelAlacions en aquest sentit, sí que ens agradaria que ens

digués vostè com la veu i exactament què és el que pensen fer

en aquest sentit.

Però les perspectives de cara a l’any que ve tampoc no són

molt millors si també feim referència a allò que se’ns ha estat

dient, i gent seriosa com és Exceltur, que és un lobby turístic on

hi ha les empreses més importants d’Espanya i on hi ha les

empreses més importants de les Illes Balears, ens ha anat

avançant a través dels seus estudis una visió que no és molt

bona. Concretament, i insistint en aquesta línia que s’està

intentant palAliar la pèrdua de rendibilitat a través de

l’eliminació de llocs de feina, ens diu Exceltur, a l’informe em

pareix que de juliol, que el 40% d’empreses de les Illes Balears

del sector turístic podrien optar o optaran per reduir plantilles.

Això seria, si es confirmàs aquesta tendència, seria realment

greu i entraríem en una situació que a més incidiria de forma

molt negativa en la qualitat del producte que oferim, però

indubtablement el que ens hauria de preocupar i ens preocupa

és que entraríem en una situació social realment d’unes

característiques greus.

També ens deien en aquest cas les agències de..., les

cadenes hoteleres, l’associació de cadenes hoteleres, que és una

organització diferent d’Exceltur a pesar que hi hagi

coincidència de moltes d’elles, ens deien que de cara a l’any
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que ve els majoristes de viatges a Balears contractaran un 10%

menys de llits i un 20% menys d’establiments. Si aquesta

perspectiva també es confirma entraríem en una nova tendència

que no s’havia donat mai, que és una menor contractació per

part del majoristes de viatges dins el que havia estat el destí

tradicional d’aquests majoristes.

Realment l’únic que augmenta és el tot inclòs i ja sabem

quines són les repercussions del tot inclòs dins la indústria de

les Illes Balears i molt en concret dins el que són les zones

turístiques, les zones turístiques que no estan preparades per a

aquest tipus de comercialització; són zones turístiques riques en

oferta complementària i aquesta oferta complementària es veu

realment perjudicada amb aquesta extensió o aquesta

generalització del tot inclòs.

Existeix incertesa entre els empresaris, Exceltur ens ho diu

en els seus informes, no són paraules meves, és el mateix

Exceltur, i jo crec que hi ha un cert pessimisme; un cert

pessimisme que és el pitjor company de viatge en una situació

com és l’actual. Si el Govern, que jo crec que ha estat inactiu

davant aquesta situació, ha deixat propiciar un ambient de

pessimisme que ens pot aconduir a una situació de desànim per

part de les forces més actives de la societat, crec que entraríem

dins una fase, dins una escala o dins una escalada de difícil

sortida.

Vostès jo li deia que crec que hi hagut inactivitat per part

del Govern. Realment jo sé que vostè deu tenir dificultats

econòmiques dins la conselleria, però ja li he dit moltes

vegades que crec que s’equivoquen quan no fan campanyes a

Europa; eliminar les campanyes directes al client, les que van

dirigides al mercat de turisme independent, crec que és una

equivocació, crec que és una qüestió que a vegades hem

debatut, m’agradaria que ens tornàs explicar si realment

insistiran en aquesta idea. 

I també crec que és un element preocupant de la seva

inactivitat que dels 42 milions d’euros que ens va prometre per

a la Fundació en aquests moments no existeixen. Crec que ens

hauríem de preocupar molt més per tenir recursos per fer

aquestes inversions mediambientals, i que està comprovat que

són absolutament necessàries. En aquest mateix acte al qual

vostè assistia l’altre dia i que jo li mencionava, fins i tot alguns

directius varen recordar que per ventura seria necessari posar

un impost ecològic just, amb la qual cosa jo estaria

absolutament d’acord, un impost ecològic just, com ja s’ha

demostrat amb el temps.

De totes maneres aquí la seva -diguem- situació o la seva

inactivitat amaga dues qüestions, dues tendències importants.

Per una part una tendència amb què s’està eliminant, pareix ser

que es volen eliminar places hoteleres, és a dir, es vol aprimar,

minvar el sector tradicional hoteler a través d’una reconversió,

a través de canvi d’ús; fins i tot han sortit algunes qüestions

com és la venda com a propietat horitzontal d’hotels,

m’agradaria saber si vostè en té informació, si realment en té

informació i a veure si realment es cert perquè seria

preocupant. Quant a la reconversió m’agradaria que ens digués

quina és la seva visió fonamental, és a dir, quina incidència

tendrà sobre la situació laboral, sobre les empreses. Nosaltres

creim que una reconversió és possible, però no ha d’afectar...,

és a dir, el que s’ha de defensar són els llocs de feina i les

empreses; tota reconversió que vagi a eliminar els llocs de feina

i les empreses no és un reconversió que ens beneficiï ni que ens

interessi.

Per una altra part, mentre minva o s’aprima el sector hoteler

tradicional, els plans territorials ens permeten una expansió del

sector immobiliari. Pareix ser que en certa manera s’està

culminant un model que es va iniciar amb el president Cañellas,

que és donar molta força al turisme residencial. Per tant arribat

aquest moment a més hi ha debat, perquè sobre la premsa -em

queda molt poc temps- però vostè ho ha vist, el Sr. Barceló diu

que com a ciutadà demana que no es facin més urbanització, el

sector turístic dóna suport al Sr. Barceló, els hotelers demanen

que es congeli el creixement d’oferta residencial, els

constructors diuen que no estan a favor de la reconversió, etc.,

etc. És a dir, és un element polèmic, no és un element de debat,

no és un element que nosaltres en aquest moment posen de

forma artificial. Crec que aquesta és la qüestió. Ens agradaria

tenir la seva opinió exactament sobre quin és el model, si

realment el que vostès volen és aprimar el sector tradicional

hoteler, en quines condicions i si realment el que vostès volen

és expansionar el sector immobiliari i què pensen fer davant el

turisme residencial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del

Govern, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, voldria,

Sr. Alomar, en primer lloc agrair el to de la seva intervenció, el

seu esperit constructiu en aquesta interpelAlació, i dir-li a  més

que coincidim, si no en tot, en quasi tot el diagnòstic que vostè

ha fet de la situació turística d’aquestes illes. Nosaltres no hem

negat en cap moment la situació d’incertesa, la situació de

dificultats que viu el mercat turístic. Altra cosa és que en

aquests moments pensem en termes de pessimisme o

d’optimisme; jo crec que des del Govern sempre hem de

mantenir l’optimisme i sempre hem de pensar que hi som a

temps i que tenim les condicions per tornar a colAlocar aquestes

illes en el lloc que es mereixen des del punt de vista turístic. A

més nosaltres aquesta anàlisi i aquest diagnòstic no els feim ara

durant aquests darrers anys, sinó que fa ja una sèrie d’anys que

el venim fent.

En allò que no puc coincidir ja és quan vostè critica la

inactivitat del Govern en aquest sentit en aquests darrers 15

mesos. Jo li he de dir que és un govern que ha fet una

intensíssima feina promocional en els mercats emissors; creim

honestament que la imatge de les Illes Balears en els mercats

emissors ha repuntat i ha millorat. S’ha fet una importantíssima

feina de restaurar també un clima de confiança amb els

operadors internacionals, majoristes de viatges i amb el mateix

sector d’aquí, que també és molt important per retornar aquest

optimisme i aquesta confiança. S’estan elaborant plans

específics de promoció per a cada una de les illes; s’ha fet i
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s’està desenvolupant un pla de qualitat que en aquests moments

afecta més de 900 empreses i que a més afecta tots els

ajuntaments de les Illes Balears; s’està en aquests moments

començant de bon de veres tot el tema del palau de congressos,

amb ja el concurs d’arquitectura llançat; s’ha aprovat un pla de

desestacionalització amb una inversió de més de 60 milions

d’euros en els ajuntaments de les Illes Balears; s’ha presentat

i aprovat a Madrid un pla de reforma integral de la Platja de

Palma que és pioner aquí a tot l’estat; s’han impulsat les noves

tecnologies amb el portal “Avanthotel” que ja està ja estès a

moltíssimes associacions hoteleres, i per tant jo pens que en 15

mesos només aquest breu repàs de les coses que feim

justifiquen que almanco jo li pugui replicar o contradir quan

vostè parla d’inactivitat.

Per tant no estam d’acord i a més hem de reconèixer que els

resultats fins al moment no són tots els que nosaltres voldríem,

però sí que estan marcant ja un fruit en aquesta activitat i un

canvi de tendència. 

Miri, les dades recents que tenim són de final de setembre,

tancament de setembre, el nombre de turistes a les Illes Balears

de gener a setembre són 10 milions, estam un 1,8% per damunt

de l’any 2003, un 1,8% per damunt del 2003, i el més

important, un 17,3% per damunt del 2002, que és un any que

hem de valorar també amb tota la seva intensitat, un any

d’aplicació de l’impost turístic. Enguany, a mes de setembre de

l’any 2004, estam un 17,3% per damunt de l’any 2002.

En termes d’ocupació estam també per damunt de les xifres

d’aquells anys.

I en el tema dels ingressos turístics, de la despesa turística,

vostè coneix perfectament que hi hagut un canvi de criteri, un

canvi de metodologia, a un moment determinat feia la

Universitat aquestes estadístiques; vostès varen decidir donar-

ho a una altra empresa. En aquests moments Turespaña, també

l’Institut d’Estudis Turístics ens demana conveniar i seguir un

criteri homologat a totes les comunitats autònomes i es fa difícil

en aquests moments poder parlar amb una certa objectivitat del

que són els ingressos i la despesa turística, però en aquest

moment les dades que nosaltres tenim del CITTIB, i les dic

amb tota la cautela i amb tota la reserva possible, apunten a un

increment important de la despesa turística de l’any 2003,

perdó, de l’any 2004 en relació amb l’any 2003.

Per tant, jo no puc compartir amb vostè, malgrat que li

reconec, insistesc, que el to constructiu i l’esperit i el sentit

d’aquest debat, el que no puc compartir és que vostè critiqui la

inactivitat del Govern i, a més, la suporti o la justifiqui damunt

uns resultats que en cap dels casos coincideixen amb els que jo

avui li puc oferir, ja no parlem de si els hem de comparar, com

li he dit abans, amb l’any 2002. Però que no coincideixi amb

vostè amb aquesta crítica i la inactivitat i amb els resultats, no

vol dir que no coincideixi amb vostè amb el diagnòstic,

nosaltres també, des del Govern, coincidim amb aquest

diagnòstic, coincidim que és una situació d’incertesa, més que

de pessimisme, d’incertesa, de preocupació.

En el mercat laboral, de manera molt especial, com vostè

diu, també hi coincidesc, però també li he de dir una cosa, les

dades de l’ocupació laboral en el sector turístic són les que

vostè diu, aquí no les he de contradir, són les que vostè diu;

però les dades de l’ocupació laboral de l’economia de les Illes

Balears són distintes, avui s’està fent més feina que mai en

aquesta comunitat autònoma. Això implica també, i totes les

estadístiques de la Conselleria de Treball així ho indiquen, un

transvasament del sector de l’hostaleria a altres sectors

econòmics d’aquestes illes. L’important, el rellevant, com es va

discutir aquí, en el debat de política general, és que l’atur no

s’ha incrementat aquí, s’està generant feina en aquesta

comunitat autònoma i, des d’aquest punt de vista, l’únic que es

produeix és un transvasament d’uns sectors als altres.

Però ens preocupa i, precisament, tenim constituïda, com

vostè sap, la Mesa de Diàleg Social i dins el si d’aquesta Mesa

de Diàleg Social moltes de les propostes van en aquest camí.

Vostè plantejava la seva inquietud i la seva preocupació per les

futures o possibles operacions de reconversió, li he de dir que

des del Govern hem proposat a la Mesa de Diàleg Social que

no es pugui fer cap reconversió d’ús d’un establiment turístic

si no ve acompanyada prèviament d’un acord amb els sindicats

afectats per aquesta reconversió. I per tant, des d’aquest punt de

vista, doncs coincidim plenament amb el que vostè comenta.

Parla vostè també de les perspectiva per a l’any que ve. Jo

ja m’he acostumat, no sé si vostè coincideix amb mi, a no fer

prediccions, perquè si haguéssim de fer cas a les prediccions

que es feien el mes de maig o el mes de juny jo avui no podria

ser aquí parlant d’uns increments propers al 2% i vostè

segurament tendria més armes amb les quals poder atacar la

política turística, però al final s’ha demostrat que la temporada

turística avui només es pot jutjar i només es poden fer

previsions al final. I per tant, jo, fer previsions per a l’any que

ve, ho deixaré per a uns altres; a mi no me sentirà fer previsions

per a l’any que ve.

Però sí li he de dir que vostè manifesta una preocupació i és

que els majoristes de viatges han deixat de contractar un 10%

menys de llits a les Illes Balears; segurament això és cert, però

a això hi hem de sumar que ha aparegut un nou majorista de

viatges, que és present a tots els hotels ja avui en dia, amb unes

proporcions que van entre un 12 i un 20%, que és la

contractació directa. I la contractació directa estam convençuts

que substituirà i suplirà aquesta reducció de quotes per part

dels majoristes de viatges. L’altre dia jo tenia una reunió amb

l’agrupació de cadenes i me parlaven d’aquests percentatges:

hi ha cadenes hoteleres i d’altres establiments que avui estan ja

en percentatges de contractació directa superiors al 12%,

alguns arriben fins i tot al 20%. I per tant aquests llits que

perdem de la contractació dels majoristes de viatges els

recuperam a través de la contractació directa i per això

impulsam eines i instruments, com Avanthotel, que creim que

és un camí adequat per fer feina en aquest sentit.

Del tot inclòs n’hem parlat molt, jo només voldria,

sintèticament dir que no és un fet puntual, concret, específic de

les Illes Balears, sinó que és un fet que preocupa també el

Parlament canari, el Parlament andalús, el Parlament valencià

i el Parlament català, per tant a tots els països de vacances

turístics, perdó, a tots els destins de vacances turístics. Què

feim en aquest moment nosaltres per al tot inclòs? Hem fet una

cosa de la qual jo no tenc constància que s’hagués fet fins ara,

i he intentat documentar-me en els arxius del Servei
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d’Inspecció de la Conselleria de Turisme i, a més, no estava

prevista ni tan sols per a la campanya d’enguany, perdó, de

l’estiu del 2003, de l’any passat, que és una inspecció concreta

i determinada a aquesta oferta. Això s’ha fet i ben aviat podrem

tenir resultats. I a més, hem proposat en el si de la Mesa de

Diàleg Social l’elaboració i l’aprovació d’una norma de

qualitat, perquè el que entenem, i vostè si no pot dir el contrari

quan pugi aquí, m’imagín que el que no està insinuant és la

prohibició del tot inclòs; si parlam de la prohibició del tot

inclòs, no ens trobarem en el mateix camí, no estarem d’acord;

si parlam d’elaborar normes de qualitat que garanteixin uns

mínims, sí que segurament ens podrem trobar en el mateix

camí. I així ho hem plantejat a la Mesa de Diàleg Social.

Campanyes directes al client de promoció? Sí, es volen fer

i les farem, l’any passat trobàvem que era necessari fer un

esforç concret de recuperació de la confiança amb els

majoristes de viatges i vàrem fer acords puntuals i concrets amb

els majoristes de viatges. Creim que enguany hem de davallar

les partides de colAlaboració amb els majoristes de viatges i ens

hem de dirigir més al segment de la contractació directa.

Precisament per això, i li deman ajuda amb la màxima sinceritat

possible, precisament per això hem plantejat a Turespaña una

campanya de 4 milions d’euros que esperem que Turespaña ens

pugui ajudar a finançar, per a una campanya directa de

promoció a França, Anglaterra i Alemanya.

Me parla de la fundació, dels 42 milions d’euros, de les

inversions mediambientals. Miri, els comptes són molt clars i

jo no vull fer més polèmica amb el tema de l’ecotaxa, de la

fundació, de què substitueix que no substitueix; enguany ja

tenim un exercici complet, que és el 2004, aprovat i gestionat

pel Govern del Partit Popular, i un pressupost del 2003, aprovat

per un govern del pacte de progrés. Les inversions

mediambientals de l’any 2003, en el pressupost, eren de 144,7

milions d’euros; les de l’any 2004 han estat de 176,3 milions.

Per tant, sense l’impost, sense l’impost, s’han incrementat les

inversions mediambientals. I vull agrair al conseller de Medi

Ambient i al d’Economia, que no hi és, en un 21,8% en relació

amb les inversions que feia el seu govern. Però és que, a més,

el Ministeri de Medi Ambient del Govern del Partit Popular, en

els pressuposts de l’any 2004, havia pressupostat unes

inversions per a les Illes Balears en medi ambient de 52,1

milions d’euros; enguany, en el projecte de llei de pressuposts

del Govern de la nació, del 2005, les inversions han davallat al

40,7 milions, per tant una disminució del 21,83%.

Amb això, insistesc, i sense afany de voler fer polèmica,

només li vull fer veure, Sr. Alomar, que protegir, preservar i

defensar el medi ambient com a binomi indispensable per al

turisme no només depèn de crear un impost, depèn de la

voluntat, de la sensibilitat i dels fets concrets, i jo crec que els

fets avui canten amb aquestes xifres que li acab de comentar.

Conversió d’hotels en règims sotmesos a la propietat

horitzontal, és la primera notícia que en tenc i per tant no tenc

cap notícia en aquest sentit i per tant no ho puc comentar.

I finalment, amb el turisme residencial li he de dir que des

del Govern donam suport al turisme tradicional hoteler, que és

el que crea i genera llocs de feina, ho hem fet sempre; però

també li he de dir que no obrim segons quins debats, perquè el

debat del turisme residencial és un debat, al final, que l’hem de

reconduir al camp urbanístic, l’hem de reconduir, ens agradi o

no, al camp urbanístic. I en el camp urbanístic, Sr. Alomar, jo

no vull discutir res, però vostè pensi que el seu partit, el meu i

tots els que formen d’aquest arc parlamentari, tots han governat

a municipis, a comissions insulars d’urbanisme i per tant tots

devem tenir la nostra quota alíquota de responsabilitat amb el

creixement urbanístic i residencial que s’ha produït en aquestes

illes.

El que tampoc crec que seria convenient, una vegada que li

dic i li reconec, això de la importància del turisme hoteler, que

el defensarem sempre per damunt els altres, és que tampoc no

crec que sigui convenient tornar obrir un procés de

dimonització o de criminalització en el turisme residencial.

Pensi una cosa, hi ha moltíssims de bars, moltíssims de

restaurants, moltíssimes botigues, moltíssims comerços que

també viuen d’aquest turisme residencial i per tant, sense

haver-lo d’afavorir ni impulsar per damunt de l’altre, almenys

intentem, en tot allò que és legal, en tot allò que s’adequa a un

escenari jurídic correcte, almanco respectar-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició i per un

temps de cinc minuts, té la paraula, en primer lloc, el Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, l’Hble. Sr. Miquel

Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sr. Conseller, estam acabant una mala temporada turística, jo

no diria una temporada catastròfica, però sí una temporada que

no respon a les expectatives, i segurament, jo no vull entrar en

guerra de xifres, segurament, quant a resultats econòmics, la

pitjor dels darrers temps. Hi ha diversa gent que situa la

despesa turística d’enguany a nivells semblants als del 99, la

qual cosa vol dir que si descomptam la inflació, tenim una

davallada important.

En tot cas, creim que s’ha mantengut, amb certes dificultats

i gràcies que el setembre ha estat excepcional el nombre de

visitants, pensam, així ho diuen la major part de les enquestes

que es publiquen, que hi ha hagut una reducció d’estades i una

reducció de la despesa i, en tot cas, perquè sobre això no en

farem una guerra, hi ha xifres per a tots els gusts, en tot cas, sí

que ens sembla que és evident que per a la major part de

l’oferta complementària aquesta temporada s’ha viscut amb

dificultats.

Que l’extensió del tot inclòs, com a única manera que

troben alguns hotels de sobreviure, és una notícia que no és

bona, no és bona de cara al futur.

Però sobretot, pensam nosaltres, hi ha un tema molt

preocupant, és el tema laboral. Enguany hi ha hagut menys

contractes, més curts i més inestables, i amb la impossibilitat
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per a molts dels treballadors del sector turístic d’accedir a

prestacions per aturs donada la durada dels seus contractes. Per

tant, tenim un problema social de primera magnitud, un tema

social perquè tot indica que les tendències són que aquest

problema social tendeixi a créixer, anar a més, i hem d’intentar

entre tots trobar solucions perquè aquest problema no vagi a

més.

I, Sr. Conseller, l’atur sí que ha augmentat, sí que augmenta,

és cert que també passava a l’època del pacte, augmentava

l’atur i augmentava l’ocupació; ara també, aquesta temporada,

ha augmentat l’atur una miqueta més i han augmentat els llocs

de feina una miqueta menys, o sigui és una tendència que es va

agreujant.

Bé, però nosaltres entenem que el turisme és quasi l’única

indústria i és la que genera més ocupació. Tal vegada a tots, a

nosaltres per suposat, ens hauria agradat tenir una economia

més diversificada, però tenim la que tenim, i pensam nosaltres

que és insubstituïble i que la construcció no pot seguir

sobredimensionada com a locomotora de l’economia per

generar tots els llocs de feina que necessitam. Pensam que el

territori no ho permet i que el propi turisme en patiria, si

aquesta fos l’opció que es tira endavant. Pensam nosaltres que

hem de replantejar-nos el futur i ens l’hauríem de replantejar

entre tots, entre el Govern, entre l’oposició, entre els agents

socials i econòmics de cara a un gran pacte turístic que hauria

d’assegurar el manteniment d’aquesta indústria i el repartiment

socialment acceptable de la riquesa que genera, qüestió que

consideram de la màxima importància.

Sobre la política, la polèmica, perdó, de turisme d’hotel o

turisme residencial. Jo crec que, sens dubte, des de la nostra

posició, majoritàriament, estam a favor de promocionar el

turisme d’hotel. Creim que es fa fer un gran error en el seu

moment potenciant el turisme residencial, una vegada,

s’aturava el creixement del turisme hoteler, però es potenciava

el residencial. I per què potenciar el turisme hoteler? Bé,

bàsicament, perquè genera més llocs de feina, té un menor

consum del territori i de recursos naturals i és allà, ho tenim fet,

hi ha les zones hoteleres que s’han de preservar, mantenir i

millorar. I per tant, no apostar pel turisme residencial, i això és

un tema de tots, és un tema, entenem, de la Conselleria de

Turisme també, no val dir: això, hi ha els consells insulars i no

tenim res a dir-ne; perquè des de Turisme s’actua, es regula

també sobre aquest sector, i sobretot es va potenciar en algun

moment.

I evidentment, si optam bàsicament pel turisme hoteler, s’ha

d’actuar sobre aquestes zones, s’han de millorar les zones

turístiques i, evidentment, la pèrdua de l’ecotaxa ha estat una

gran pèrdua per actuar per millorar, i s’ha de demanar també a

l’empresariat turístic que inverteixi en els seus propis hotels. Sé

que molts han fet inversions, però també hi ha una actitud que

no ens agrada de part important de cadenes hoteleres, i ja dic

i nosaltres estam, d’alguna manera, a favor d’elles, però també

s’ha d’exigir que atenguin els seus interessos en aquestes illes.

Resulta sorprenent que alguns estiguin disposats a finançar

infraestructures a la República Dominicana i muntassin la

guerra que muntaren contra l’ecotaxa; a favor del turisme

hoteler, però també demanant responsabilitat. I quan un veu

que el president d’un Foment de Turisme no té els interessos

aquí, sinó que les té a les Illes Canàries un de vegades es

preocupa.

Per tant, tenc el llum encès, voldria acabar dient que

necessitam mantenir el turisme, necessitam que el puguin

mantenir les futures generacions; per això necessitam mantenir,

preservar el territori, els recursos naturals, el nostre paisatge i

la nostra natura. I hem de plantejar un futur, ja dic, a partir del

manteniment d’això, a partir d’una millora del que tenim en el

turisme, que asseguri llocs de feina, de qualitat i amb una

temporada una mica més llarga; no pot ser que es facin

infraestructures, que es facin inversions, que es prevegin coses

per a uns guanys de dos, tres mesos, que a determinats

empresaris els pot anar bé, però que, socialment, pensam que

és totalment i absolutament inacceptable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, hem

escoltat amb atenció aquest debat i pensam que no se centra

correctament si es fa una valoració dels resultats de la

temporada turística sobretot a partir del número de turistes que

han tornat passar pels nostres ports i els aeroports, al contrari,

pensam que això pot amagar els veritables problemes, perquè

mostrar satisfacció per un increment del número de turistes -

naturalment que és un element a tenir en compte-, però a la

llarga fins i tot podria ser negatiu que el nostre model es basàs

en la necessitat d’incrementar anualment el número de turistes.

I si es valora positivament la temporada únicament en funció

que hagin vengut un 1 o un 2% més de turistes que l’any

anterior, crec que no abordam el problema.

Perquè hem de tornar als resultats més objectius.

Naturalment, aquí hi ha hagut canvis en la metodologia per

analitzar la despesa turística, no tenim unes sèries que ens

permetin comparar correctament, però el que sí realment és més

objectiu és el sentiment que tenen les empreses, des del comerç,

des de la restauració i naturalment passant per les agències de

viatges i pels establiments hotelers. Els retalls són d’ahir

mateix, per tant perfectament actualitzats, de la reunió que hi va

haver l’altre dia, i una altra vegada el Sr. Barceló destaca que

davant l’entusiasme de les autoritats autonòmiques, destaca que

els pitjors resultats del 2004 respecte del 2003, per una nova

reducció dels marges de beneficis, derivada de la forta pressió

sobre els preus i l’excessiva estacionalitat. I afegeix que és molt

més important que creixi el número de pernoctacions o la

despesa mitjana, que en el 2004 serà similar a l’any 1999. És a

dir, per tant, el Sr. Barceló posa el dit dins la ferida i diu: no

ens fixem en el número de turistes sinó en el número de

pernoctacions i en el que gasten. És una qüestió de sentit comú.

I el president o el representant de les agències, el president

de l’Associació d’Agències de Viatges, el Sr. Jesús Martínez

Villán, diu: Les estadístiques oficials no reflecteixen la realitat,

atès que es basen en dades d’entrades de l’aeroport i no tenen
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en compte l’alt percentatge de seat only, la reducció de les

estades, ofertes permanents i l’evolució de reserves on line; i

afegeix que s’observa un deteriorament de la qualitat dels

serveis hotelers, a causa dels preus baixos de contractació, la

demanda del tot inclòs en establiments que no es troben en

condicions de fer-ho. És a dir que amb dos retalls de diari el

sector hoteler i agències de viatges ens destaquen quin és el

problema; no és de número de visitants, sinó de reducció de

pernoctacions, baixa despesa turística i disminució de la

qualitat, sobretot perquè de cada vegada els majoristes de

viatges obliguen a ofertes i al tot inclòs dins establiments que

no estan preparats per realitzar aquesta pràctica, que

naturalment que no s’ha de prohibir, però tal vegada s’ha de

prohibir dins les zones turístiques on és un disbarat fer el tot

inclòs perquè hi ha una gran oferta complementària que

impedeix.

Llavors, jo crec que també és el moment d’analitzar quin ha

estat el programa que ha posat el Partit Popular en marxa al

llarg d’aquests ja setze mesos. Hem vist que hi havia una sèrie

d’alternatives a l’ecotaxa, que es varen anunciar, des de la

targeta verda, tot aquest fons mediambiental i que al final

encara ni una s’ha posat en marxa, i tot el que s’ha invertit ha

sortit dels pressuposts ordinaris. Hi ha desenes de projectes

interessants que permetrien diversificar l’oferta turística i ni un

està en marxa fins ara.

Quant a la promoció, tal vegada s’han fet més esforços en

promoció, però com a mínim amb una fortíssima contestació

Menorca, Eivissa i Formentera, tant, ahir sentia per ràdio la

presidenta del Consell de Menorca, i hem sentit i hem pogut

llegir declaracions de les associacions hoteleres de Menorca i

d’Eivissa i Formentera que es queixen d’una discriminació

respecte de Mallorca.

I després hi ha els dos grans interrogants, per una part el tot

inclòs, i ja acab, Sr. President, en un minut, per una part, el tot

inclòs, que pensam que el pròxim període de sessions s’hauria

d’abordar i el Govern, naturalment, hauria de dur la iniciativa

en aquest sentit, establint uns criteris de qualitat que facin que

el tot inclòs a Balears sigui de més qualitat que el tot inclòs en

El Carib, aquesta ha de ser la pretensió, i per tant hi ha d’haver

unes exigències que facin impossible el tot inclòs dins zones

turístiques que tenen una oferta complementària consolidada.

I segon, tot el tema de reconversió d’hotels en segones

residències. I aquí sí que ja perill, ja perill. I pensam que això

mereixeria un debat monogràfic, que el podria propiciar el

propi conseller o si no, amb els mecanismes parlamentaris ho

intentarem. Perquè, si en aquest moment, des dels sectors ja ens

adverteixen que tenim un excés de segones residències a les

Illes Balears que es comercialitzen turísticament, si tornam

introduir dins el mercat més segones residències, que abans

eren habitacions d’hotel, pensam que afegim al banyat i

aleshores és una qüestió a tenir en compte.

I suggeriríem, gràcies Sr. President, acab, suggeriríem que

es propiciàs un debat monogràfic sobre la reconversió d’hotels

en segones residències, perquè ja hi ha experiències, com Cala

Major, allà on hi ha hagut un increment de l’oferta residencial

que ha expulsat el turisme, perquè hi ha uns interessos

irreconciliables entre un resident, que s’ha d’aixecar a les set

del matí per anar a fer feina, i un turista que vol vetllar fins a

les tres o les quatre del mati, i fent gresca al carrer, i aquesta és

la realitat. Bé, aquesta és la nostra opinió, esperarem la moció

i, en tot cas, pensam que aquests debats sí que els hem de tenir

i com més millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,

té la paraula el molt estimat diputat Sr. Antoni Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. En

primer lloc, em vull felicitar per aquest nou tarannà que s’ha

trobat avui en la discussió dels diversos diputats que han

intervengut, vull pensar que això és a causa de la

responsabilitat de cadascun d’ells i no al canvi tan digne de

presidència que hi ha hagut en aquest Parlament.

(Rialles)

Indubtablement, aquest nou tarannà dels diputats que han

intervengut encoratjarà tots els sectors a poder treballar per al

turisme i a veure en el parlament un fòrum de discussió

d’aquelles coses serioses que és realment el que ens interessa

a tots solucionar. 

Estam d’acord, i així s’ha dit per part del conseller i per part

dels ponents, que estam en una situació d’incertesa dins tot el

tema turístic i que aquesta incertesa ve produïda per molts de

factors, entre els quals hi ha una situació turística de les Balears

dins un arc mediterrani en el qual han sortit infinitat de

competidors i nous sistemes de contractació i també molts

resultats de polítiques turístiques que hi pugui haver hagut fins

a aquest moment i que ens duen a afrontar, com s’ha dit aquí,

amb una certa incertesa, el futur; però, en tot cas, amb un

optimisme que, per part del Grup Popular, és basat en la

confiança que es té en la política turística que es du per part de

la conselleria. Aquesta activitat que es fa especialment en una

feina promocional del nostre producte turístic, en un clima de

confiança fet i que hem de reconèixer que en aquests darrers

anys, per una sèrie de discussions, s’havia creat dins el sector

un cert clima de desconfiança que s’està recuperant, un pla de

promoció específic de cada illa que també, i des de les illes

menors, jo sent, no responsable, sinó interessat especialment,

com és natural, en les illes menors, que es faci una promoció

específica de cada illa sense renunciar en un futur a tenir unes

competències més grans amb aquesta promoció de turisme.

S’ha esmentat, per part del conseller, i aquí es veuen amb

satisfacció una sèrie d’actuacions que hi ha hagut, com amb el

Palau de Congressos o els plans de desestacionalització o

l’aplicació de noves tecnologies en el sector turístic, a través de

l’Institut d’estratègia turística, d’INESTUR, s’està

desenvolupant una intensa feina amb l’àrea de qualitat a través

de l’Institut de qualitat turística que ha passat de les teories que

s’aplicaven abans, a l’existència d’una oferta complementària

d’allotjaments o productes de diversificació de l’oferta i en

l’àmbit de la CITTIB s’ha impulsar l’anàlisi i l’estudi i s’ha
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potenciat la innovació, com mostren els 65 projectes que es

duen a terme actualment i dins el pla que s’ha fet als municipis

turístics hi consta l’interès i la satisfacció que tenen els diversos

municipis turístics de Balears, independentment del color

polític de cadascun, l’interès que hi ha i la repercussió positiva

que aquestes inversions faran de la millora de la qualitat.

S’ha parlat aquí i s’ha dit per part del conseller i es veu amb

satisfacció que, dels 10 milions de visitants hi ha hagut un

augment d’un 1,8 sobre el 2003 i fins i tot un 17% sobre l’any

2002, que, si bé és dins aquest tema d’incertesa que deim, sí

que es constata, almenys en xifres, un augment del nombre de

visitants.

El tema de la despesa, ja s’ha dit aquí que hi ha criteris

diferents i canvis d’analogies, d’estudiar aquesta despesa, idò

no es pot comparar, però també vull manifestar la preocupació

que hi pugui haver en aquest sentit i sobretot de l’oferta

complementària, i crec que és feina de tots superar aquestes

dificultats que puguem tenir.

Felicitar la recuperació d’aquest diàleg social i els acords

sindicals que hi ha hagut i que les perspectives del 2005, i com

s’ha dit també per part del conseller és molt difícil ara fer

perspectives, sobretot quan han entrat nous sistemes de

contractació i concretament de les noves tecnologies, que no es

coneixen amb estadístiques i que no se saben fins al moment de

començar o fins i tot començada la temporada turístiques, donat

aquest sistema de contractació que es ve fent.

Jo vull encoratjar el Govern a continuar també amb aquesta

colAlaboració amb Turespaña, que es puguin aconseguir aquests

fons. Jo record i fins i tot ho vull dir la colAlaboració del Sr.

Celestí Alomar en aquell moment que, com alcalde de Sant

Antoni, a través de Turespaña es varen trobar fortes inversions

als municipis turístics; esper que ara també amb aquest govern

es puguin tornar aconseguir i que aquestes actuacions

mediambientals que es puguin fer també a les nostres illes

vagin en recuperació d’aquesta política turística.

En el tema del turisme residencial, a part que, com ha dit el

conseller, es trobi una solució urbanística a aquest problema,

també es trobi una solució urbanística, perquè es produeix a

tots els municipis turístics de Balears a la situació de l’oferta

que hi ha en estades turístiques a cases turístiques que estan en

situació urbanística a tots els colors polítics, també, d’aquestes

illes se’ls trobi una solució, perquè si no s’anirà trobant

cadascun dels governs que hi hagi en aquestes illes. Jo

encoratjaria el Govern en aquest sentit perquè es trobi una

solució. 

I res més, encoratjar tothom a trobar solució a la situació

turística que tenim, anar-la millorant cada dia més, que els

ciutadans d’aquestes illes nostres estaran molt contents.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Farà la rèplica l’autor de la

interpelAlació, l’Hble. Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, president. Intentaré entrar en unes qüestions

molt concretes -perquè jo crec que el debat podria donar per a

molts de minuts- i de forma telegràfica del que ha dit el

conseller. 

Jo primer crec que vostè s’equivoca -és una apreciació

personal- vostè s’equivoca quan en certa manera ens vol vestir

la situació. La situació real és greu i vostè mateix ho ha

reconegut, i és lícit que digui: “Miri, hi ha unes xifres de

visitants que són millors”, etc., etc., però no crec que sigui un

bon camí aquest d’intentar llevar cruesa a la situació; és

simplement un consell. La situació és greu, és complicada i per

tant l’hem d’afrontar com a tal, i això és un bon punt per

arrencar.

Segona qüestió. S’ha dit moltes vegades en aquesta cambra

i avui s’ha tornat repetir, el tema d’imatge i dels majoristes de

viatges; jo no he volgut entrar en aquesta qüestió però sí que

voldria fer una reflexió. Jo ho veig de forma diferent. Els

majoristes de viatges efectivament varen fer, alguns majoristes

de viatges varen fer la legislatura passada una campanya en

contra del govern, jo així ho perceb; aquesta campanya va

incidir negativament sobre els seus venedors, així ho perceb, no

sobre el públic, el públic en general tenia uns altres problemes,

qui tenien els problemes eren els venedors que no venien,

alguns per pressió no recomanaven Balears, això era greu, i

vostè es va trobar fermat, fermat per haver d’anar a

recompondre allò que havien espenyat els mateixos majoristes

de viatges, i li recordaré les declaracions del Sr. Klaus Lepper

a les revistes alemanyes, li recordaré les declaracions del Sr.

Klaus Lepper aquí, etc., etc.; ens podríem tirar d’hemeroteca i

ho veuríem.

Per tant vostè, amb la seva relació amb els majoristes de

viatges venia a complir uns compromisos previs, i és la meva

visió i no és qüestió de fer polèmica, però si cada vegada treim

aquesta qüestió com un debat, és a dir, com si nosaltres ens

haguéssim barallat amb els majoristes de viatges, la meva visió

és bastant diferent i ha de permetre que jo tengui una visió

diferent.

És cert que en el moment en què vostè inverteix o fa

campanya amb els majoristes de viatges, i crec que, pel que em

diu, se n’adona que incideix sobre un segment que no és el més

convenient, sinó que interessa diversificar i anar a altres

segments, qüestió que m’ha de reconèixer que ja s’havia

detectat amb anterioritat perquè s’havien fet les inversions en

campanyes directes els anys anteriors. 

Turespaña indubtablement tendrà totalment el nostre suport,

això ho pot tenir per segur. És més, vostè sap que quan es va

firmar Turespaña la legislatura passada eren 4 milions per part

de Turespaña i 4 milions per part de la comunitat; és a dir, jo

crec que Turespaña serà bastant més generosa que en una

situació anterior, però també ha d’entendre que les campanyes

no només les pot suportar l’Estat, sinó que vostès dels seus

propis pressuposts hi hauran de posar uns recursos, perquè si

no seria com anar a mendicar doblers per una feina que

efectivament toca a Turespaña una part, però també ens toca a

nosaltres fer aquesta promoció cap a fora.
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El tema de l’impost turístic és inevitable que surti, l’impost

turístic, sempre, i no per iniciativa d’aquest grup parlamentari,

sinó per iniciativa del Govern o del seu grup parlamentaria

perquè és que no hi ha alternativa. N’hi poden donar de voltes:

ni la targeta verda, que ara ens diuen que en faran una venda

massiva, ni cap de les alternatives que vostè ha ideat serveixen,

i ja pot fer enginyeria pressupostària perquè tots en sabem fer,

d’enginyeria pressupostària. Allò cert és que abans hi havia 52

milions d’euros que era no hi són, i allò cert és que teníem un

impost turístic que donava una imatge de Balears a l’exterior

com un destí que estava cuidant el medi ambient, i crec que era

la imatge positiva que necessitava aquest país. És més, a la

reunió de l’altre dia -surt a la premsa- un dels directius li va dir:

“Crec que és hora de posar una ecotaxa, i crec que l’ecotaxa era

la millor imatge que podíem donar de Balears”. Això no són

paraules meves, són paraules d’un directiu de TUI, o exdirectiu

de TUI aquesta setmana passada.

Crec que seria bo que tots entràssim en un procés de

reflexió, és a dir, ja ha passat el temps suficient i crec que el

turisme és suficientment important perquè hi entrem en

profunditat i no creem crispació.

No m’ha agradat, Sr. Flaquer, que quan parlem d’oferta

residencial vostè em tiri en cara..., és a dir, parlar en parlarem

perquè pertot hi ha coses que... No, miri, quan jo li dic d’oferta

residencial, primer, efectivament, vostè com a govern per

ventura no hi té la competència directa, però com a partit sí que

hi tenen competència; el Pla territorial de Mallorca és un pla

clarament expansionista, i aquí vostès haurien de dir qualque

cosa, haurien de dir qualque cosa perquè a més no és un pla

pactat, és a dir, no han volgut pactar un pla, el Pla territorial, i

això va en una línia que crec que és equivocada, i així opinen

molts d’empresaris.

De totes maneres -se m’ha acabat el temps i ja m’he passat-

queden moltes coses. Haurem de fer més interpelAlacions,

supòs, bé aquí o bé en comissió, però sí que tengui en compte

que, de forma molt sincera, nosaltres creim que el turisme és

una qüestió d’estat en aquesta comunitat, que la situació és

prou delicada perquè en parlem seriosament. Li vàrem fer una

oferta tant a través del Parlament com de pacte directe; vostès

no la varen atendre però nosaltres sí que sempre estarem aquí

per indubtablement controlar-lo a vostè, però la nostra posició

sempre serà mirar cap al futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la contrarèplica i per un

temps de 5 minuts té la paraula l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull

tornar agrair el to i les aportacions que han fet els distints grups

parlamentaris en aquesta interpelAlació, i dir també, encara que

ho hauria de deixar per al final, que des del Govern analitzarem

i estudiarem amb tot el rigor que sigui necessari la moció que

estam convençuts que succeirà a aquesta interpelAlació

substanciada el dia d’avui.

Bé, s’ha parlat de si enguany ha estat una mala temporada

turística, per no qualificar-la de catastròfica, per part del Sr.

Ramon. A mi m’agradaria retrotreure’m als debats de l’any

2002, quan vostè defensava la situació turística i teníem quasi

quasi un 20% menys de visitants, i no la qualificaven de

catastròfica.

Ocupació laboral. Efectivament és un dels temes que ens

preocupen, ho he dit abans, però també els he de dir que les

dades que tenim tancades d’ocupació laboral en el sector

turístic estan tancades a dia 30 d’agost. No ho vull avançar aquí

perquè per ventura em puc equivocar, però també crec

honestament que quan computem setembre i octubre les dades

d’ocupació laboral en el sector turístic segurament estaran fins

i tot un poquet per damunt les de l’any passat. Com que no les

tenc no ho puc dir, però crec que serà així.

Jo discrep del Sr. Sampol en el fet que el nombre de

visitants no és important. Jo crec que del 2003 al 2004 un

increment de l’1,8 per ventura no és important, però crec que

passar del 2002 al 2004 aquest increment del 17,3% sí que

acaba sent important. Jo comprenc que vostè pugui tenir una

concepció diferent de quina ha de ser l’activitat econòmica

d’aquestes illes, però jo crec que uns increments del 2002 al

2004 del 17,3% dels visitants vostè no els voldrà donar la

importància que tenen, però nosaltres sí que creim com a

govern que la tenen.

Em parla de sentiment de les empreses. Clar, això és..., i em

parla, em treu un retall no sé si era d’ahir; jo també n’hi treuré

un d’ahir, on hi havia tot el sector econòmic d’aquestes illes, on

es deia que Balears no dejará de ser el gran transatlántico del

Mediterraneo en turisme. Hi ha confiança. Les mateixes

associacions empresarials la setmana passada: “La temporada

turística se cierra con mejores resultados que en 2003. Las

patronales indican que las cifras de ocupación hotelera, el

número de visitantes y los beneficios económicos en Baleares

superan las previsiones del año pasado”. És a dir, podem

treure vostè i jo molts de retalls com vàrem fer també en el

debat de la comunitat, i segurament no aportarem res al debat.

Allò rellevant, Sr. Sampol, és que tenim un 1,8% més de

turistes enguany que l’any passat, que segurament haurem

ocupat les mateixes persones i que els ingressos per turisme a

les Illes Balears seran superiors enguany als de l’any passat.

Això és el rellevant. Que és molt, que és poc, que ens

conformam? No, però jo crec que és allò vertaderament

rellevant.

Parla també del tot inclòs. Estic d’acord amb aquesta norma

de qualitat i l’hem de fer, però no podem disfressar una

prohibició. Quan ens asseguem a parlar d’aquestes coses el que

no podem fer és disfressar prohibicions; la seva opinió serà

disfressar o encobrir una prohibició, la meva ja li advertesc i ja

li avanç que no ho serà. Podem fer una norma de qualitat però

aquesta norma de qualitat no ens pot servir d’excusa per

prohibir un tot inclòs que nosaltres creim que s’està donant a

Catalunya, a València, a Andalusia, a Canàries i a moltíssims

destins competidors nosaltres i que, ho he dit moltes vegades ja

en aquesta parlament, hi ha clients que ja no són clients de
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destí, sinó clients de modalitat, i això ho expliquen a moltíssims

llocs, ja, hi ha clients que són de tot inclòs, abans que clients de

Mallorca, de Tenerife o d’Andalusia i, per tant, és una oferta

que dins uns certs paràmetres de qualitat s’ha de donar.

El tema de la reconversió hotelera no només està plantejat

per la Mesa de Diàleg Social, sinó que està plantejat en els

consells insulars, que és allà on es discuteixen, com deia el Sr.

Alomar, els plans territorials; és allà on s’haurà de discutir de

veres aquest tema. El Govern ha fet a través de la Mesa de

Diàleg Social unes recomanacions als consells insulars que

estan elaborant aquests plans territorials.

Finalment, Sr. Alomar, jo no dubt que la situació sigui

preocupant, que hi hagi incerteses...; a allò que em neg és al

pessimisme, jo supòs que és la meva obligació i la seva

obligació per ventura li permet estar instalAlat en el pessimisme;

jo necessit aquest optimisme i aquesta confiança que, per altra

banda i tornant a allò que deia el Sr. Sampol, reflecteixen

també totes les estadístiques. Si hi ha una cosa que durant

aquests darrers 15 mesos es nota aquí a les Illes Balears és la

recuperació del clima de confiança empresarial. Vostès han

alAlegat durant totes les seves intervencions a informes

d’Exceltur i del seu president, el Sr. Barceló; ho han dit tot

menys una cosa, que Exceltur també ha evidenciat durant el seu

darrer informe de situació que el clima de confiança

empresarial turística a les Illes Balears per primera vegada en

els darrers cinc anys ha pujat. Això justament no ho han dit,

però també ho diu l’informe, també ho va dir el Sr. Barceló.

Les bregues amb els majoristes de viatges, miri, no hi vull

entrar, Sr. Alomar. Jo crec que dos no es barallen si un no vol,

això és evident; allò important és que s’han recompost les

relacions i jo crec que això ja forma part del passat i jo no tenc

massa interès en parlar-ne. Els acords amb els majoristes de

viatges crec que s’han de mantenir i hem de saber reconduir i

recompondre les situacions entre el que és la contractació

directa i el que és la contractació a través d’intermediari

turístic.

Estic encantat que vostè em pugui ajudar a aconseguir la

màxima finançació possible de Turespaña. Jo no em tancaré en

banda a res, tot el que vengui beníssim, i si he de dir que donen

més que el PP quan governava també ho reconeixeré, no em

sabrà gens de greu. Fins i tot he plantejat una cosa ja a

Turespaña, que vaig reconèixer al mateix secretari general de

Turisme que creia que ho feien malament ells i els del PP, que

era exigir el 50% de les campanyes; jo crec que no és just. Si

nosaltres tenim una capacitat pressupostària ics, a les Illes

Balears, i a Andalusia la tenen el triple no és just que Andalusia

pugui plantejar una campanya de promoció de 10 milions

d’euros i l’Estat n’hi doni 5, i que nosaltres la plantegem de 4

i només ens en donin 2. Per tant el criteri del 50% és un criteri

que jo replantejaré a la conferència sectorial, que l’he plantejat

ja al ministre i que esper comptar amb la seva colAlaboració, i

que aquesta campanya de 4 o 5 milions d’euros que jo he

plantejat em donin el mateix que fan comptes donar a

Catalunya. M’és igual si la de Catalunya és de 15 milions, m’és

igual; que em donin el mateix que a Catalunya, que té el 20%

igual que nosaltres de turisme. I amb això -ja li ho assegur, ja

li ho dic- em barallaré amb vostès i amb els del meu partit, si és

necessari: defensarem el pes específic del turisme de les Illes

Balears dins les accions promocionals de Turespaña. I m’és

igual, amb això vostè podrà fer política, em podrà dir que els

del PP no ho feien; m’és igual, jo ho defensaré igualment.

Alternativa a l’impost. No. Jo crec que..., és una discussió

que no m’agrada tornar a tenir. Nosaltres creim que quan una

cosa no funciona no se substitueix, s’elimina; no se substitueix,

s’elimina, això és el que ha passat amb aquest impost. Nosaltres

no ens hem compromès a substituir-lo per res, és una cosa que

nosaltres crèiem que produïa més perjudicis que beneficis i ho

hem eliminat, i les dades indiquen claríssimament que avui

s’està invertint més en medi ambient aquí que en els anys del

pacte. Les inversions en depuradores es varen reduir a zero,

avui estan reactivades. Però jo crec que és molt més important

la campanya que s’ha fet de neteja del litoral que moltíssimes

de les coses que es varen fer amb els doblers de l’ecotaxa, però

no vull entrar en aquesta discussió, perquè vostè em diu que la

imatge que es donava d’aquest impost és la correcta, és la

mediambientalment bona. Jo discrep. I acab, Sr. President,

acab; gràcies per la seva generositat. Discrep. 

Jo crec que la imatge mediambiental positiva o negativa

d’un destí no la donen ni les paraules ni els imposts, la donen

els fets, i els fets són que avui s’inverteix un 21,8% més en

medi ambient a les Illes Balears, i el fet és que avui tenim les

estadístiques de satisfacció de (...), i s’està valorant de manera

molt important aquest pla de neteja del litoral, i no tenim un

impost. Potser que una part petita..., però l’any que ve no el

tenim i ho pagarem igual i ho farem igual. Per tant, la imatge

mediambiental positiva d’un destí no la donen ni els noms

comercials com era l’ecotaxa, ni la donen les grans paraules, ni

la donen els imposts; la donen els fets, i esper poder demostrar

durant aquesta legislatura, com sempre ha dit el president, que

aquesta serà la legislatura de les infraestructures però també de

les inversions mediambientals.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III. Proposició no de llei RGE núm. 3719/04, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment

del termini legal establert en la disposició addicional

vigèsima de la Llei 48/2003, de règim econòmic i de

prestació de serveis dels ports d'interès general.

Tot seguit passam al tercer punt de l’ordre del dia, que

correspon al debat i a la votació de la proposició no de llei

RGE núm. 3719/04, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a incompliment del termini legal establert en la

disposició addicional vigèsima de la Llei 48/2003, de règim

econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula pel grup

presentant la Sra. Assumpta Vinent i Barceló.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta

proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular

és senzilla, simple, però no deixa de tenir una gran importància.

A les nostres illes els temes marítims i de ports tenen, com he

dit, una importància vital; la competitivitat de la nostra

economia depèn de cada vegada més d’un sistema de transport

eficaç i també d’uns ports eficaços i barats capaços de moure

mercaderies d’una forma ràpida, fiable, econòmica i segura. Per

açò hem de lluitar perquè els ports de la nostra comunitat

autònoma i també els que són competència estatal siguin

efectivament el motor de la nostra economia.

La llei de rang estatal 48/2003, de 26 de novembre, de

règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès

general preveu dins ella mateixa unes bonificacions fixes per

raó d’allunyament i insularitat, previstes també a la Llei

30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears.

També aquesta llei preveu -i ja entram a la proposició no de llei

que ens ocupa- a la disposició addicional vigèsima que, amb la

finalitat de contribuir a la integració dels mercats dels

arxipèlags balear i canari i a la cohesió territorial d’aquests, en

el termini de sis mesos des de la seva publicació, amb informe

previ de les respectives comunitats autònomes en les matèries

de la seva competència, s’ha d’aprovar un reglament on

especifiqui el règim específic i de prestació de serveis als ports

insulars d’interès general pel que fa al trànsit marítim

interinsular a cadascun d’aquests dos arxipèlags. Aquesta llei

va ser publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat dia 27 de

novembre del 2003; per tant el termini legal que s’hi establia

acabava dia 27 de maig del 2004. Aquest termini legal era per

aprovar, com he dit, el reglament que ha de desenvolupar

aquest règim específic per a les Illes, per als ports insulars. 

Fins ara el Govern de l’Estat no ha aprovat la norma

reglamentària a què fa referència la disposició addicional que

hem descrit aquí, la qual cosa suposa un perjudici per a la

nostra comunitat autònoma. Com dic, els perjudicis que la

nostra comunitat autònoma suporta per la  manca de

compliment d’aquest manament legal per part de l’Estat són tan

rellevants que suposen que no puguem gaudir de les mesures de

reducció de costos i de la fluïdesa de trànsit marítim

interinsular. 

De manera especial la llei determinava que s’havien

d’assolir els objectius següents: simplificar i eliminar els

tràmits administratius en els ports insulars d’interès general;

establir infraestructures portuàries dedicades específicament a

la navegació interinsular; aplicació de bonificacions

addicionals, tema molt important, de fins al cent per cent de les

previstes a la llei per raó de les circumstància d’allunyament i

insularitat sobre les taxes que graven el passatge i les

mercaderies que es tracta de trànsit marítim interinsular, amb

càrrec a les reduccions previstes en els articles d’aquesta

mateixa llei 10 i 13 en els percentatges d’aportació de les

autoritats portuàries situades a les regions insulars de ports de

l’Estat i el fons de compensació interportuària.

Els paràmetres o elements per quantificar aquestes

bonificacions addicionals seran: el tipus de mercaderia, el tipus

de trànsit, especialment el destinat al transport de passatgers i

de vehicles en règim de passatge, i a l’abastament de les Illes,

i els que siguin especialment sensibles per a l’economia

regional i la utilització d’infraestructures portuàries dedicades

específicament a la navegació interinsular.

Un altre punt important seria la coordinació amb les

autoritats autonòmiques que en els processos de planificació

dels ports d’interès general i d’àmbit estatal, atès el que disposa

l’article 36 a l’apartat 5 d’aquesta llei, que els llegiré

textualment; diu: “Les comunitats autònomes podran transmetre

a l’ens públic Ports de l’Estat un resum dels objectius de

desenvolupament regionals establerts per la comunitat

autònoma que poden tenir incidència en l’activitat portuària,

amb l’objecte que aquesta informació de la comunitat

autònoma pugui ser presa en consideració a l’hora de definir els

objectius del conjunt dels sistemes portuaris estatals”.

I per acabar també la reducció de costos en la prestació de

serveis portuaris. Açò també seria un altre dels punts

importants a tenir en compte amb aquest desenvolupament del

reglament.

Com he dit la llei va ser publicada dia 27 de novembre del

2004. Han passat onze mesos i el termini màxim eren sis, i

aquest reglament d’obligat compliment no s’ha aprovat, ni tan

sols no s’ha redactat. Per açò des del Grup Parlamentari

Popular hem presentat aquesta proposició no de llei

fonamentada en dos punts. El primer, constatar l’incompliment

per part de l’Estat de la disposició addicional vigèsima de la

Llei 48/2004, de 26 de novembre, i per tant vetllar perquè

aquesta llei es pugui desenvolupar en tots els seus aspectes,

perquè si no la veritat és que ens causa grans perjudicis

econòmics, no tan sols a la nostra comunitat, sinó també a tots

els ciutadans de les nostres illes. I en un segon punt demanam

i exigim al Govern de l’Estat perquè aprovi en el termini

màxim d’un mes, amb informe previ de la nostra comunitat

autònoma, la norma reglamentària per desenvolupar aquest

manament legal establert en aquesta disposició que estam

desenvolupant aquí, parlant-ne aquí.

Per tant el Grup Parlamentari Popular demana a tots els

grups parlamentaris, com no pot ser d’altra manera, que donin

suport a aquesta proposició no de llei per no dilatar més el

temps i perquè creim que és molt important que el Parlament es

pronunciï sobre un tema de vital importància econòmica per a

les nostres Illes Balears. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Intervencions dels altres

grups per tal de fixar la posició per un termini de 10 minuts, i

en primer lloc pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.

Miquel Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el

primer que hem de dir des d’Unió Mallorquina és que aquesta

proposició no de llei ens resulta especialment familiar. Resulta,

si més no, una curiositat parlamentària que Unió Mallorquina,

en data 24 de maig d’enguany, presentés al Registre General

del Parlament una proposició no de llei sobre aquesta qüestió,
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si bé tractada amb major amplitud, al nostre criteri almenys, i

que el Partit Popular en data 3 de juny, és a dir, 10 dies

després, presenti al Registre una proposició no de llei en termes

molt similars a la d’Unió Mallorquina com és la que ara és

objecte de debat. Això és simplement una curiositat, però que

el Reglament ha fet que arribàs primer en aquest plenari la

proposició no de llei del Grup Popular i no la dels diputats

d’Unió Mallorquina. Segurament és qüestió de números. En tot

cas això no té major transcendència i tan sols pot ser valorat

com una anècdota.

No es tracta de veure qui s’ha de posar una medalla o qui ha

tengut abans una idea determinada. Del que es tracta, al nostre

criteri, al criteri d’Unió Mallorquina, allò que és realment

important és defensar els interessos legítims dels nostres

ciutadans, de la nostra terra, que moltes vegades no són

reconeguts ni protegits per la legislació estatal, que pareix

veure les nostres illes tan sols com una entrada d’ingressos

tributaris i no com una comunitat que precisa una atenció i una

cura especial, tal i com la mateixa Constitució estatal preveu.

El sector de la nàutica esportiva és un sector estratègic de

gran importància per a la nostra comunitat autònoma, és un

sector imprescindible si el que volem és anar assolint una oferta

turística de qualitat, complementària de la nostra oferta turística

tradicional. D’aquesta importància se’n fan ressò instruments

jurídics tan importants i tan citats a l’hora de reclamar un tracte

just per a la nostra comunitat com és el REB. Efectivament, la

Llei 30/98, del règim especial de les Illes Balears fou un

instrument concebut per assolir solucions viables de

compensació de la nostra realitat insular. Aquesta llei va néixer

amb uns propòsits molt millors que la seva posterior posada en

marxa, però la realitat ens ha demostrat que aquesta redacció

tan clara no ha estat tinguda en compte amb posterioritat. Així,

la llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de

prestació de serveis dels ports d’interès general, suposa una

inassolible càrrega de profunditat per al nostre sector nàutic de

la nostra comunitat autònoma, a pesar que aquesta llei tan sols

afecta els ports d’interès general, és a dir, els ports que no són

ports esportius i que depenen de la comunitat autònoma sinó

aquells ports que depenen de ports d’interès de l’Estat, com són

els de Palma, Maó, Ciutadella, Eivissa, La Savina i Alcúdia.

La pujada dels costos econòmics derivats de l’explotació

dels ports afavorida per aquesta llei se situa entre en un 100 i

un 800%, segons els casos. Això no implica tan sols un

increment de la pressió fiscal fins uns límits difícilment

justificables sinó que també ha de suposar de manera

automàtica una pèrdua de competitivitat evident dels nostres

posts esportius en comparació als d’altres comunitats

autònomes. Algunes de les conseqüències evidents d’aquesta

injustificable pujada de les taxes són: el colAlapse del sector de

ports esportius que pot veure clarament perillar el seu futur, la

pèrdua evident de competitivitat del nostre sector enfront altres

comunitats que reben un menor impacte perquè no tenen ports

d’interès general, la restricció de l‘accés als ports esportius que

queda només per a una petita minoria que podrà pagar aquestes

taxes tan i tan elevades. Pareix que des de Madrid pensen que

el que té un llaütet, o un botet al Molinar deu ser un milionari

que pot pagar aquestes taxes. També representa la desaparició

d’una oferta complementària de qualitat, valorada com

estratègica a la nostra activitat turística. No pareix aquesta la

intenció de la Llei 30/98, la coneguda Llei del REB, no pareix

aquesta la via més adient per crear una oferta complementària

de qualitat.

Efectivament, hi ha una porta oberta que ens permetria

evitar aquestes greus conseqüències com és l’aplicació d’allò

que estableix la disposició addicional vigèsima d’aquesta Llei

48/2003, desenvolupant reglamentàriament un règim específic

per a les Illes Balears en matèria de ports. És cert que hem

sobrepassat els 6 mesos prevists a la llei per a aquest

desenvolupament, però també és cert que la pròpia Llei

48/2003 podria haver tengut en compte d’inici aquesta situació,

aplicant cautelarment bonificacions o exempcions tributàries a

la nostra comunitat, d’acord amb allò que preveia la vigent, en

aquell moment, Llei 30/98 del Règim Especial, fins que

almanco hi hagués aquest desenvolupament reglamentari que

avui encara esperam. La veritat és que d’una manera o d’una

altra sempre pareix que les illes, els ciutadans d’aquestes illes,

han de patir sistemàticament els greuges de manca de previsió

política, la manca de respecte als terminis establerts a les

pròpies lleis, com és el cas de la Llei del REB, o la manca

sensibilitat històrica de l’Estat cap el nostre territori. Ja ho

vàrem dir en el debat de política general celebrat fa pocs dies,

els problemes d’aquesta terra, els problemes de les nostres illes

es reprodueixen cíclicament i encara és l’hora d’assolir

solucions per posar una solució definitiva a aquests problemes.

Per tant, estam d’acord amb allò que demana la seva

proposició no de llei, la proposició no de llei que presenta el

Partit Popular, però a més a més se podria anar molt més enfora

del que vostès demanen. No es tracta tan sols de demanar que

es desenvolupin les previsions de la disposició addicional

vigèsima d’aquesta llei, ja vulnerades en qüestió de termini,

sinó que es tracta també de demanar la suspensió de l’aplicació

d’aquesta llei mentre no sigui desenvolupat un règim específic

previst per evitar així les conseqüències damunt un sector tan

important com és el sector nàutic. Es tracta també

d’harmonitzar aquesta Llei 48/2003 amb les previsions del

Règim Especial per a Balears. I per damunt de tot es tracta allò

que seria realment desitjable és que les Corts Generals de

l’Estat deixin de legislar sense tenir-nos en compte, posant en

perill una vegada i una altra la nostra societat, la nostra

economia i les nostres possibilitats de desenvolupament

econòmic de futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula Don Miquel Ramon

Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Vinent i senyors del PP,

quina barra! Quina barra que tenen! No només trepitgen la

iniciativa al grup parlamentari dels seus socis i com tenen

majoria la colAloquen davant, sinó que ens expliquen aquí un

problema que tenim perquè hi ha una llei que no sé què diu i no

sé què se desenvolupa, però que ens crea problemes. Bé però

vegem, aquesta llei no la va fer el Partit Popular? Crec que sí,
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la llei la va fer el Partit Popular, si jo no m’equivoc. I per cert,

com a mínim per a Eivissa tenir un representant del Partit

Popular allà per Madrid que ens deia les meravelles d’aquesta

llei, que les taxes entre illes es quedarien en res, entre en vigor

la llei i pugen les taxes una burrada i ara ho ha d’arreglar no sé

qui. Les taxes portuàries, del turisme nàutic per què contar el

que va suposar per al turisme nàutic.

I clar, vostès formalment tenen raó, si aquesta llei entra en

vigor el 27 de novembre, el 27 de maig hauria hagut d’estar

aprovat el reglament, previ informe per exemple del Govern de

la comunitat autònoma. Bé jo em pregunt, perquè aquí no s’ha

dit i jo no en tenc cap constància, el Govern del PP a Madrid

quan estava en vigor va demanar l’informe al Govern de la

comunitat autònoma de les Illes Balears? Aquest va elaborar el

seu informe o ho varen deixar tot enlaire, perquè clar des de

l’aprovació de la llei encara hi ha 4 mesos i busques de Govern

del Partit Popular. I això no ho feren i ara és una mica urgent,

jo sí que crec que és urgent perquè aquí vostès, o els seus

representants a Madrid, crearen un problema greu, però bé

aquesta llei en paraules del Sr. Verger, President de l’Autoritat

Portuària de les Illes Balears i ben conegut en el Grup

Parlamentari Popular, aquesta llei s’havia de modificar perquè

era incorrecte, “porque se habían columpiado”, s’havia de

modificar. 

Clar, a Madrid hi ha un nou Govern i ha dit que aquesta llei

que ha creat aquest problema, de manera automàtica ha creat

aquest problema, diuen que s’ha de modificar per molt diversos

conceptes i volen fer una llei nova. Clar, si resulta que hi ha

una llei dolenta reconeguda també pel President de l’Autoritat

Portuària, el Govern central la vol modificar i no acaba de tenir

massa sentit que es digui ara que treguin aquest reglament. És

una situació estranya. Ja dic, formalment tenen raó, però i si

vostès han deixat la patata calenta, han deixat el problema i el

Govern actual diu que està elaborant una nova llei, tal vegada

no té massa sentit elaborar el reglament ara i publicar un

reglament d’una llei que ha de desaparèixer de manera ràpida.

Per altra part que un reglament d’una llei no es publiqui en

els temps prevists és una cosa absolutament habitual i també

des del Govern de les Illes Balears del PP és una cosa

absolutament habitual. Però com que el problema el tenim aquí

i el patim nosaltres, jo crec que el representant d’Unió

Mallorquina ha dit una cosa més sensata, perquè sincerament

demanar al Govern de Madrid si no vol aquesta llei, si l’està

modificant o l’està elaborant, que tregui el reglament és una

mica estrany. La cosa més sensata seria demanar la suspensió

dels efectes d’aquesta llei mentre s’elabora la nova i que no

haguéssim de patir les conseqüència d’això que deixaren fet

vostès. És una possibilitat i tal vegada un precedent que es

podria invocar perquè en el cas de la LOCE el Govern central

ha fet una cosa semblant. És un suggeriment, no és una esmena,

és un suggeriment que els feim per si volen recollir-lo i que va

en la línia, si no he entès malament, del que deia el Sr. Nadal.

Sincerament el que demanen vostès, formalment pareix que

tenen raó, és una mica absurd perquè allò que s’ha de fer és que

desaparegui aquesta llei i que es substitueixi per una Llei de

Ports una mica més raonable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr. Diputat

Eduard Riudavets i Florit.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament el Govern de l’Estat ha incomplert els terminis

que fixa la Llei 48/2003 de Règim Econòmic i de Prestació de

Serveis dels Ports d’Interès General. Efectivament la disposició

addicional vintena, disposició introduïda, si no ho tenc

malentès, amb una esmena de darrera hora, la disposició

addicional vintena d’aquesta llei que tracta del règim econòmic

i de prestació de serveis als ports insulars d’interès general

quant al trànsit interinsular, fixava 6 mesos des de la publicació

de la llei per aprovar el reglament que la desenvolupés.

Efectivament aquest reglament no s’ha publicat i efectivament

ja portem gairebé mig any de retard del termini fixat. Però

efectivament també el Govern del Sr. Aznar deixà passar 4

mesos i mig dels 6 del termini sense publicar el reglament i

sense fer cap estudi al respecte, ni deixar la més mínima passa

feta. I efectivament el Govern actual del Sr. Zapatero ha deixat

passar la resta de temps.

Des del nostre grup aquests incompliments no ens

estranyen. El llistat d’incompliments del Govern de l’Estat

respecte les nostres illes en podria omplir un llibre, el cas del

Règim Especial de les Illes Balears n’és sens dubte el cas més

flagrant. I tots i cadascun d’aquests incompliments han estat

denunciats, amb fermesa i sense concessions, pel PSM-Entesa

Nacionalista, independentment del color polític del Govern de

Madrid, perquè nosaltres entenem que la defensa de la nostra

terra no s’ha de basar mai amb tàctiques maniquees, s’ha de

defensar i s’ha de reivindicar allò que ens pertoca, més enllà

del color polític d’aquell que ens ho nega. I efectivament, és

d’interès per a les Illes Balears que aquesta llei sobre règim

econòmic portuari es desenvolupi perquè és una llei que per

molt parcials que hagin de ser els seus efectes, sí preveu el fet

insular dins l’articulat donant-li un tractament diferenciat i això

per si mateix ja és important. 

Així com ja ha dit la Sra. Diputada proposant i per tant, no

m’hi estendré, la llei preveu reduccions de la burocràcia

portuària, bonificacions amb les taxes que graven els passatgers

i les mercaderies, reducció dels costos dels serveis portuaris,

etcètera. Tot açò són mesures que sense ser espectaculars ni

trencar l’esquema viciat que suposa la titularitat estatal dels

ports d’interès general, Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i La

Savina, fa passes en la direcció correcte de corregir el cost

afegit de la insularitat. Però també és cert, em consta, que

l’aplicació d’aquesta disposició transitòria ha generat

problemes inesperats i dificultats complexes i no tan sols a

aquest Govern sinó també al Govern anterior, potser perquè va

ser introduïda per una esmena d’última hora i que en molts

aspectes no lliga amb el propi contingut de la llei. Si més no,

des del nostre grup consideram certament que l’aplicació de la

llei, amb les correccions que siguin necessàries, no es pot

retardar més i que l’elaboració i publicació del reglament és

una qüestió urgent. Però també rebutjam, que quedi clar, que
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qualsevol intent de fer d’aquesta qüestió o de qüestions

semblants, motius de retrets partidistes no hi estarem d’acord.

En aquest sentit i ja per acabar, m’agradaria recordar-li al

Partit Popular quant a incompliments una cita bíblica i és allò

de “qui estigui lliure de pecat que tira la primera pedra”. I al

Grup Socialista, encara amb una certa esperança, recordar-li

que “pels seus fruits els coneixeran”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Efectivament tal

com s’ha dit aquí, tal com diu la proposició no de llei que

presenta el Grup Parlamentari Popular, la disposició addicional

vintena d’aquesta llei diu que en el termini de 6 mesos d’ha

d’elaborar el reglament, o s’ha d’aprovar el reglament de

redacció de taxes en allò que fa referència al transport

interinsular. Aquesta, com saben molt bé vostès, és una esmena

que es va presentar a darrera hora a través del Senat, m’imagín

que veient les conseqüències per algun representant, no sé si de

les Pitiüses, Canàries o de les Illes Balears, però veient les

conseqüències d’aquesta llei va escolar a darrera hora una

esmena a través del Senat que deia això, però clar era una

esmena gratuïta. És a dir, en 6 mesos que ho arreglin i després

entrarem en el fons què vol dir gratuïta? Què vol dir això que

ha dit de què en 6 mesos ja s’arreglarà. Va tenir conseqüències

i per això en aquest moment encara no s’ha aplicat aquesta

addicional vintena.

Efectivament diu que es té 6 mesos, ja els ho han dit abans,

d’aquests 6 més de 4 mesos va tenir per desenvolupar aquest

reglament el Govern del Partit Popular, el Govern que havia

aprovat la llei i que s’havia obligat, amb una esmena pròpia, a

través del Senat, a aprovar en 6 mesos aquest reglament. En va

deixar passar 4 llargs i no ho va fer, però és que no ho hagués

fet, és que ni va obrir l’expedient per elaborar aquest

reglament, no hi havia ni un sol estudi, ni simulacions de

resultats, ni informes, res de res. Per tant, vostès comprendran

que en poc menys de dos mesos que li quedava al meu Govern

per complir els 6 mesos de termini, en dos mesos havent de

començar de zero poca cosa se podia fer per complir aquesta

prescripció.

Però clar amb un agreujant, aquesta és la llei que varen fer

vostès, aquesta és l’esmena que varen presentar vostès. Aquesta

no és una llei del Govern actual, és més, el Grup Parlamentari

Socialista quan es tramitava la llei ja els va advertir que aquesta

era una mala llei, és una mala llei i a més perjudica

especialment les Illes Balears. Se’ls va advertir i se’ls va

advertir que era una llei tècnicament dolenta, tan és així que el

Grup Parlamentari Socialista durant la seva tramitació va

presentar esmena a la totalitat, 365 esmenes parcials en el

Congrés i en el Senat va presentar (...) un número similar

d’esmenes i una vegada aprovada i promulgada la llei va

presentar recurs d’inconstitucionalitat. Per tant, se’ls va advertir

reiteradament en el debat en la seva tramitació parlamentària

que aquesta era una llei, com a mínim, tècnicament dolenta.

Però ja tenim els resultats, aquesta llei ja ha provocat un rebuig

generalitzat de tots els sectors econòmics afectats. A més, ja

s’han posat de manifest les grans dificultats que representa la

seva aplicació, tan és així que ja s’han plantejat litigis i

contenciosos contra l’aplicació d’aquesta llei. Per tant, aquesta

és una llei tècnicament dolent com a mínim, a part de què

perjudica els interessos de les Illes Balears i per tant, s’ha de

modificar, és l’únic camí correcte per resoldre aquest problema

que vostès varen crear. Aquesta llei sembla que no pretenia

altra cosa que incrementar les taxes per a l’ús dels ports o dels

serveis portuaris. 

El Govern de l’Estat té el compromís de modificar aquesta

llei, té el compromís de modificar-la de forma consensuada

amb les autoritats portuàries, usuaris i sindicats, des de maig

que hi ha (...). Crec recordar fins i tot que el mateix President

de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears ho va anunciar quan

se varen aixecar totes les queixes, quan es va veure el resultat

de la seva aplicació a les nostres illes mateix, ell ja va anunciar

que aquesta llei s’hauria de modificar. I efectivament el Govern

de l’Estat té el compromís des de maig de modificar-la i

precisament per això ja s’han creat i estan fent feina, les

comissions d’estudi entre autoritat portuària, usuaris i sindicats

per veure per on ha d’anar tècnicament la modificació

d’aquesta llei. Per tant, aquesta és la via, no és exigir o demanar

aquí que s’apliqui una llei que s’ha demostrat dolenta, una llei

que el mateix Govern del Partit Popular que la va tramitar i

aprovar no ho va fer durant més de 4 mesos que va tenir i ara

no és el moment.

Per tant, nosaltres sí que estaríem disposats, si vostès ho

consideren, a votar-los una esmena que digués que s’insta el

Govern de l’Estat a modificar amb urgència aquesta Llei

48/2003. Així estam disposats, per què? Perquè és necessari

modificar, com he dit abans, pels problemes que crea la seva

aplicació. I per una altra qüestió que creim no menys important,

perquè diu l’addicional vintena que s’ha de fer aquest

reglament amb informe previ de les comunitats autònomes i

vostès posen a la seva proposició no de llei un mes de termini.

Vull creure, ara des de l’oposició tot és més fàcil, que no l’han

redactat amb la irresponsabilitat de posar un mes perquè sí i a

aquestes alçades el Govern de les Illes Balears té fets ja els

estudis i les simulacions de la seva aplicació. O sigui, quan el

Govern central demani informes a la comunitat autònoma

tenguin els estudis fets de per on ha d’anar aquest reglament, o

tenguin un criteri tècnic i elabora i l’hauran contrastat amb

l’Autoritat Portuària perquè si no amb un mes a partir del dia

que s’aprovi, no crec que tenguin temps de fer res. Per què dic

això? Dic això perquè el Govern de els Illes Canàries si ha fet

les simulacions i aquests estudis. I el Govern de les Illes

Canàries arriba a una conclusió que és interessant que els

expliqui perquè tal vegada Balears no té res a veure amb

Canàries, però això és interessant en qualsevol cas que el

Govern de les Illes Balears faci aquests mateixos estudis pel dia

que s’hagi d’aplicar o pel dia que s’hagi de reformar aquesta

llei. I se li demani opinió al Govern de la comunitat autònoma

o com a mínim a l’Autoritat Portuària.

El Govern de les Illes Canàries arriba a la següent

conclusió: com que aquestes bonificacions que parla
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l’addicional vintena anirien a càrrec de l’aportació que ha de

fer l’Autoritat Portuària al fons de compensació interportuari,

o sigui que l’Estat una vegada més, com va passar amb la

declaració d’interès general dels vols no hi posa una pesseta. A

més, a l’article 27 d’aquesta llei en el seu apartat 4 ja fixa unes

importants bonificacions per raó de circumstàncies de llunyania

o insularitat, la qual cosa ja minva considerablement els

ingressos de l’Autoritat Portuària, insistesc, tot a costa dels

propis pressuposts de l’Autoritat Portuària, el Govern de l’Estat

no hi aporta ni una pesseta. Això dóna com a resultat, segons

l’estudi que ha fet el Govern de les Illes Canàries, insistesc de

les simulacions realitzades diu que “de no modificar-se

l’esquema tarifari presentaria dèficit d’explotació i impediria

escometre les inversions previstes. 

Per tant, si el que estan plantejant vostès avui aquí és que

damunt una llei que ja s’ha demostrat que tècnicament és

dolenta i que s’hi han posat en contra tots els sectors econòmics

afectats, pretenen aplicar aquesta addicional que es va

incorporar a darrera hora a través del Senat i sense que hagués

entrat dins tot l’encaix necessari d’una llei tan complexa com

aquesta i que ja era dolenta de partida, com han demostrat els

canaris el seu resultat encara serà molt pitjor. Per tant, com a

mínim hauríem de llevar això d’un mes, perquè estic segur que

el Govern de les Illes Balears no ha tengut la precaució de fer

això que sí ha fet el de Canàries i veure en tot cas quin resultat

donaria.

En qualsevol cas insistesc, no té sentit seguir actuant o

demanant que es desenvolupi una llei que ja s’ha demostrat

tècnicament que és dolenta. Si vostès creuen convenient

estaríem d’acord en votar una esmena, un apartat, un acord que

digui que s’insta el Govern de l’Estat, vist els efectes de

l’aplicació d’aquesta llei, a modificar amb urgència aquesta llei,

però no aplicar-la perquè hem vist en comparació quins són els

efectes de la seva aplicació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions el grup

proposant, en aquest cas l’Hble. Sra. Assumpta Vinent i

Barceló té la paraula per 5 minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer

de tot contestarem un poc els representants de tots els partits,

de tots els grups parlamentaris. Vull agrair al Sr. Nadal d’Unió

Mallorquina li volem agrair el to del debat i el suport que

donarà a la nostra proposició no de llei. Estam contents que des

d’UM tenguin la mateixa preocupació que té el Partit Popular

envers aquest tema. Vostè ha entrat molt dins el sector nàutic

esportiu i que nosaltres també consideram del tot important

entrar dins aquests temes que vostè ha tocat perquè són

importantíssims per a l’economia de les nostres illes i és un

tema que l’haurem d’abordar, sense cap dubte, tots els grups i

tots els partits polítics. També estam d’acord en què aquesta

llei hauria de preveure unes bonificacions fins que no es

desenvolupi la disposició de la qual estam xerrant, almanco el

reglament, però com que ara ja és tard el que s’ha de fer és

desenvolupar el més ràpid possible aquest reglament.

Al representant d’Esquerra Unida-Els Verds li he de dir, tot

i que ha emprat un to una mica aspre, li recomanaria que com

deim nosaltres el llegir fa perdre l’escriure, però vostè és a

l’inrevés, crec, que escriu més que llegeix perquè ha d’estudiar

un poquet més la llei, ha vengut un poc a improvisar aquí

aquest tema i creim que és més profund de com vostè l’abordat.

Mentre no es modifiqui aquesta llei que hi ha actualment el

reglament és del tot important per no perjudicar més els nostres

ciutadans i a la nostra comunitat.

Al representant del PSM agrair-li també el to de la seva

intervenció i el seu suport. No volem entrar en qui té la culpa,

si el Sr. Aznar, si el Sr. Zapatero. Allò que nosaltres no podem

permetre és que se’ns perjudiqui més econòmicament, és un

tema que s’ha de solucionar i com s’ha de solucionar en aquest

moment? Idò desenvolupant el que la llei diu i és desenvolupar

reglamentàriament un règim per a les Illes Balears i Canàries.

Tots ens podem aplicar la dita que vostè abans ha citat perquè

tots hem governat aquí o allà, per tant, la podem aplicar a tots.

Al representant del Grup Socialista també agrair-li el to de

la seva intervenció. No estam gens d’acord en allò que ha dit

perquè nosaltres hem passat 4 mesos, no hi havia cap expedient

obert, però és que ara tampoc i han passat 6 o 7 més. Per tant,

nosaltres no podem permetre una esmena que no té res a veure

amb la proposició de llei que nosaltres presentam, és un altre

tema totalment diferent. Vostès governen ara a Madrid i la

modifiquin, vostès són prou per modificar-la. Nosaltres el que

demanam aquí és que mentre no hi hagi una modificació es

desenvolupi el reglament, no podem esperar més que vostès es

decideixin a fer aquesta modificació.

Res més, agrair el to i no acceptarem l’esmena del Partit

Socialista i esperam que quedi aprovada aquesta proposició no

de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I acabat aquest debat ens

preparam per la votació.

Ja poden votar.

Resultat de la votació: vots a favor 30, vots en contra 17,

abstencions 6. 

Queda per tant, aprovada aquesta proposició no de llei.

IV) Debat de presa en consideració de la Proposició de

llei RGE núm. 4626/04, presentada pels Grups

Parlamentaris Popular i Mixt, relativa a comercialització

d'estades turístiques a habitatges.

A continuació passam a debatre el quart punt de l’ordre del

dia que correspon al debat de presa en consideració de la

proposició no de llei RGE núm. 4626/04 presentada pels grups
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parlamentaris Popular i Mixt, relativa a comercialització

d’estades turístiques a habitatges. Té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui és un dia

important per a Unió Mallorquina i per al diputat que els parla

i és important perquè amb la presa en consideració d’aquesta

proposició de llei, de comercialització d’estades turístiques,

presentada pel Grup Popular i pels diputats d’Unió

Mallorquina, es compleix una promesa electoral, es fa realitat

una part important del nostre programa i s’executa un punt del

pacte de govern signat entre ambdós partits. És per això que,

per a nosaltres, és un dia important.

Amb aquesta proposició de llei es pretén aconseguir que

allò que és normal a la societat, sigui també normal al nostre

ordenament jurídic, la societat sol evolucionar de manera més

ràpida i àgil que les lleis, la societat sol anar per davant dels

parlaments, això sempre és un símptoma d’una societat viva i

una societat en constant desenvolupament. Però això no ha

d’implicar que el legislador no intenti consolidar, en tot

moment, el marc jurídic que permeti garantir, com en aquest

cas concret, els drets i els deures de totes les parts implicades

en una activitat com aquesta. Unió Mallorquina, com a partit

liberal, aposta, i així ho demostra amb aquesta proposició de

llei, no tant per la intervenció política dins un sector econòmic

concret, sinó per l’establiment d’unes normes que assegurin el

seu correcte funcionament, la seguretat jurídica i el respecte als

drets i deures de les parts, sempre apostant per la qualitat de

l’oferta.

Aquesta proposició de llei pretén incrementar la llibertat

dels ciutadans, establint un sistema de garanties, de drets i de

deures entre les parts implicades en aquesta activitat. El que

feim és establir el principi de seguretat jurídica a les relacions

econòmiques, i la seguretat jurídica a un sistema polític

democràtic afavoreix i enforteix la llibertat dels ciutadans.

Aquesta és una nova aposta dins el nostre sector turístic,

una nova aposta en positiu, establir aquest marc jurídic de

garanties per al desenvolupament d’una activitat econòmica

integrada dins el sector turístic, ha de ser part d’un procés en el

qual hem d’estar implicats tots, un procés d’esforç comú per a

l’establiment d’un horitzó de futur per a la nostra principal

indústria: el turisme. I aquesta proposició de llei, presentada

conjuntament pel Grup Popular i pels diputats d’Unió

Mallorquina, no vol tan sols establir i assegurar la màxima

llibertat a l’hora de dur a terme una activitat econòmica

enfortint la seva seguretat jurídica, com a principi bàsic d’un

estat de dret. Aquesta proposició de llei vol anar més enfora,

vol afavorir l’extensió dels beneficis de l’activitat turística a

través d’opcions complementàries a l’oferta hotelera

tradicional.

Motius per donar suport a aquesta iniciativa, per prendre en

consideració aquesta proposició de llei de comercialització

d’estades turístiques a les Illes Balears. L’oferta que regula,

l’oferta dels habitatges turístics de vacances, suposa una via per

atreure un turisme d’alta qualitat a les Illes Balears, un turisme

distint del turisme hoteler, un turisme de ciutadans que volen

anar a una casa, que està aïllada, que compta amb tota una sèrie

de serveis de qualitat, com puguin ser piscina, és un producte

distint del producte hoteler i és un producte d’alta qualitat.

Dos. L’oferta dels habitatges turístics de vacances és una

font generadora de llocs de feina, atès que implica milers de

famílies que presten els serveis en aquests habitatges,

netejadors, tècnics de manteniment, reparacions, jardiners,

aquest és un producte que el coneixem, que està arrelat a

indrets de la nostra illa i de l’illa de Menorca i de la de

Formentera.

És una oferta que implica un repartiment més equitatiu de

la riquesa generada pel turisme, el benefici d’una explotació

hotelera queda en mans de la propietat, de l’empresa, en canvi

el benefici d’aquest producte turístic es reparteix entre molts i

molts de ciutadans, basta veure exemples a Pollença, a Felanitx,

a Cala d’Or, a Alcúdia i a altres indrets de la nostra illa.

Aquesta oferta implica un increment dels beneficis dels

propietaris de negocis basats en oferta complementària, els

usuaris d’aquest tipus de producte utilitzen cotxes de lloguers

a l’illa, van a comprar al supermercat o a les botigues dels

indrets on hi ha aquest tipus de producte, van a sopar als

restaurants i a les cafeteries dels indrets. Aquest és un producte

que diversifica i que fa que l’oferta complementària tengui un

increment important. Contribueix, a més, a evitar la indesitjable

venda de propietats de mallorquins, i supòs que també d’altres

illes, a mans d’estrangers. Des d’Unió Mallorquina creim que

és important possibilitar que es pugui tractar d’evitar en la

mesura del possible aquesta venda. I una de les fórmules per

possibilitar això és que puguin obtenir una activitat turística en

aquest tipus d’habitatge.

Però, per contra, no suposa cap risc de saturació del territori

ni de consum de nou territori, perquè la regulació d’aquesta llei

només ho permet amb habitatges existents i que tenen una certa

antiguitat, per tant no és una proposta que atempti contra els

recursos naturals. A algú li podria semblar que el termini és

curt, però només es pot permetre en habitatges aïllats existents.

La comercialització d’aquest producte, mitjançant les

empreses turístiques, possibilita un control per l’administració

dels ingressos i les despeses d’aquest producte turístic, basta

veure les entrades i sortides de passatgers pels nostres aeroports

i pels nostres ports i veure les estades turístiques a hotels, per

veure que hi ha un desfasament important. Amb aquesta

regulació, amb aquesta proposició de llei que presentam el

Grup Popular i el grup d’Unió Mallorquina, es regularà, d’una

forma millor i es podrà controlar per l’administració, aquest

tipus d’estades en aquest tipus de producte turístic.

Pensem que dades recents diuen que quasi un 17% de les

reserves que es fan a la nostra illa, ja es fan per Internet i que

l’increment ha estat molt i molt important, i que un 25% dels

passatgers que vénen a la nostra illa per avió, vénen per

empreses de baix cost. El model, segurament, està canviant, i

amb aquest producte es fa front, es podrà regular i controlar

molt millor aquesta activitat. És una activitat arrelada al turisme

de les illes. El seu origen, als anys setanta, moment en què

s’inicia l’activitat turística en aquestes illes, també es va fer

amb aquest tipus de producte, sense tenir una regulació, i avui,

amb la presentació d’aquesta proposició de llei del Grup
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Popular i d’Unió Mallorquina, es podrà dur endavant aquesta

regulació. És una activitat que no sols té una tradició històrica

a les Illes, sinó que també es desenvolupa a altres indrets de

l’Estat espanyol i a tots els països de la Unió Europea, en tenim

exemples a França, Itàlia, Turquia, Anglaterra, Grècia i

Portugal, sent, en aquells indrets, una activitat reglada, i si a les

Illes no ho feim, acabaran anat els turistes a aquestes

destinacions que seran competència de les nostres illes.

Per això, per tot això, és necessari donar cobertura legal a

una activitat que compleix totes aquestes característiques

beneficioses per l’economia de les nostres illes, essencialment

dependents del turisme. Uns beneficis que poden ser

contemplats des de diferents vessants o punts de vista. Per una

banda, existeix un benefici de caire econòmic, per a aquells

ciutadans que disposen d’aquests tipus d’habitatges, uns

beneficis econòmics importants però que per la mateixa

configuració d’aquesta oferta no són ni determinants ni

decisius; per altra banda existeix un benefici jurídic i de

llibertat, que suposa la regulació d’una activitat per aconseguir

l’establiment d’un sistema de garanties per totes les parts,

seguretat jurídica, i un benefici social consistent en

l’afavoriment d’una oferta turística complementària a la

tradicional, una oferta que pot permetre el manteniment i la

conservació de finques i de (...) que, d’una altra manera,

haurien de ser abandonats pels seus propietaris. Una oferta que

pot suposar, en molts casos, un impuls important per al teixit

comercial de les zones on es consolidi.

En definitiva, a través d’aquesta proposició de llei que

presentam els diputats d’Unió Mallorquina i el Grup Popular,

intentam assolir criteris de llibertat i de seguretat jurídica, per

una activitat econòmica que ens beneficia a tots. Per això

demanam el suport de tots els grups d’aquest parlament per

prendre en consideració aquesta proposició de llei. Moltes

gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torns a favor de la proposta?

Té la paraula la representant del Grup Popular, per un temps de

quinze minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Per

començar farem una introducció, partirem que la Constitució

Espanyola, a l’article 148.1.18 estableix la possibilitat que les

comunitats autònomes puguin assumir la competència en

matèria de promoció i ordenació del territori en els seus àmbits

territorials. Per altra part, i a l’article 10.11 de l’Estatut

d’Autonomia s’estableix el turisme com a competència

exclusiva de la nostra comunitat autònoma, així, mitjançant el

Reial Decret 3401/1983, de 23 de novembre, s’aprovà el

traspàs de competències de l’Estat a les Illes Balears,

competències que varen ser assumides pel Decret 63/1984, de

9 d’agost. A partir d’aquest moment es va iniciar un procés

normatiu per la regulació dels establiments d’allotjament

turístic a les Illes Balears que va culminar amb la Llei 2/1999,

la llei general turística de les nostres illes. Així, existeix un

conjunt de normes particulars que regulen els requisits i els

procediments per a l’autorització, inscripció als registres

corresponents dels establiments d’allotjament turístic, i una

norma general que realitza una funció unificadora dels

esmentats establiments i activitats turístiques a les nostres illes.

La indústria turística és un sector dinàmic i en contínua

evolució, que intenta cercar constants i noves i originals

fórmules d’oferta. Les Illes Balears són una de les primeres

destinacions turístiques, tant dins l’àmbit nacional com

internacional i, per raó del seu lideratge, es reflecteix de

manera directa aquesta contínua evolució. Així, i com a

conseqüència de les noves tendències sorgides a la indústria

turística en els darrers deu anys, s’ha produït a les Illes Balears,

una nova realitat econòmica i social, s’ha observat la

progressiva inclinació dels visitants d’optar per estades de

vacances, majoritàriament habitatges que no es poden incloure

sota l’àmbit de l’aplicació normativa vigent a la comunitat

autònoma, com a conseqüència de diferents factors. D’aquesta

manera i durant aquests darrers anys, s’ha vengut

desenvolupant una activitat que generant innegables beneficis

econòmics es trobava al marge de la legalitat, amb les

inevitables conseqüències de manca de control administratiu i

tributari.

Una de les funcions del legislador és donar cobertura legal

a les noves situacions que es produeixen a la societat, així,

aquesta llei respon a la necessitat de regular una nova realitat

econòmica que permetrà, entre altres coses, l’emergència a la

superfície legal d’una activitat ue fins al moment quedava

gairebé al marge de l’empara normativa. L’objectiu primordial

de la llei és, per tant, configurar un marc legal i establir uns

principis generals per a la regulació d’aquesta nova activitat

turística, la comercialització d’estades turístiques a determinats

tipus d’habitatges, dins el marc constitucional de la llibertat

d’empresa i economia de mercat.

És patent, per altra part, la proximitat jurídica de les estades

turístiques regulades per aquesta llei amb la contractació

efectuada conforme a la legislació d’arrendaments urbans, la

Llei 29/1994, de 24 de novembre, l’arrendament de temporada,

que, per la seva similitud amb les estades turístiques, podria

constituir una via per intentar eludir l’aplicació de les

disposicions d’aquesta llei. No obstant això, les estades

turístiques regulades per aquesta llei, reuneixen els requisits

que la normativa, la jurisprudència i la doctrina han anat

assenyalant per determinar l’existència d’una explotació

turística. Així, es tracta d’una cessió temporal de l’ús i el gaudi

de la totalitat de l’habitatge, no per habitacions, a canvi d’un

preu, degudament moblat i equipat, en condicions d’ús

immediat i constitueix una activitat econòmica que s’exerceix

d’una manera professional i amb finalitats lucratives.

Així mateix i per tractar d’evitar els possibles fraus de llei

i sense perjudici de les similituds que, sense dubte, tenen

aquestes dues figures, la llei ha previst que, quan les estades per

motiu de vacances a un determinat immoble es realitzin, a més,

amb la concurrència en el seu sentit genèric, es coneix com

serveis turístics, aquest negoci quedarà sota l’àmbit d’aplicació

d’aquesta llei. També s’estableix com a segon criteri

diferenciador dels arrendament de caràcter privat el fet que la

comercialització es realitzi a través dels operadors i canals
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turístics, és indiscutible la importància adquirida per Internet,

tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, en la realització de

contractacions de productes turístics, i aquesta norma no pot ser

aliena a aquesta realitat. Per altra banda, s’ha vingut observant

que les estades turístiques es realitzen a habitatges situats tant

a sòl urbà com a sòl rústic, amb la finalitat d’evitar que les

estades realitzades a habitatges situats en sòl rústic puguin

eludir l’aplicació de la llei, cap distinció no es realitzarà en

aquest sentit, qualsevol estada turística a un habitatge,

realitzada amb l’oferta i prestació de serveis turístics, quedarà

sotmesa a les disposicions d’aquesta llei amb independència de

la classe de sòl on estigui l’habitatge.

Així mateix, d’acord amb els principis inspiradors de la Llei

2/99, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, un

dels pilars de la política turística d’aquestes illes és i ha de ser

el foment i la millora de la qualitat per estar en condicions

d’ofer ir un producte competitiu nacionalment i

internacionalment. D’aquesta manera i en consonància amb

això, la llei ha previst per als habitatges objecte d’estades

turístiques, l’obtenció de l’acreditació de qualitat amb caràcter

previ a l’inici d’aquesta activitat, aquest control previ permetrà

que només es puguin comercialitzar en el mercat turístic aquells

habitatges que reuneixin uns requisits preestablerts de qualitat

i que, en cap cas, els esmentats habitatges tendran la condició

d’establiment o allotjament turístic.

El títol primer estableix l’àmbit d’aplicació, objectiu i

subjectiu de la llei i delimita l’activitat de comercialització

d’estades turístiques mitjançant una sèrie de presumpcions, es

defineix el concepte de serveis turístics, es crea i regula de

manera general el Registre general de comercialització

d’estades turístiques i es faculta els consells insulars per crear

i gestionar els diferents registres.

El títol segon es dedica als subjectes de l’activitat de

comercialització d’estades turístiques, fent especial menció a

les obligacions dels comercialitzadors, així com dels drets i

deures dels usuaris dels habitatges, i realitza també la regulació

molt general de la tipologia dels habitatges, la inspecció i les

disposicions addicionals es regulen als títols següents.

En definitiva, després de revisar i estudiar detingudament

aquesta llei, aquesta presa en consideració de la llei de

comercialització d’estades turístiques en habitatges compleix

el que el Partit Popular havia promès a la seva campanya

electoral, programa a què varen donar suport la majoria de

vots. Amb aquesta llei, i si em permeten em centraré en la

problemàtica de Menorca, es pretén donar sortida a l’oferta

alAlegal, aquestes estades turístiques de què parlem estan en

habitatges construïts majoritàriament, torno a referir-me a

Menorca, per empreses menorquines, finançades amb estalvi

local, que es comercialitzen a través dels operadors turístics i

que es financen i es paguen amb hipoteques a llarg termini i

recursos propis. Aquests habitatges varen ser construïdes pel fet

d’existir una forta demanda, advertida i canalitzada per

operadors turístics i agents mediadors. L’exigència al

reconeixement com a activitat turística reglada ve justificada

pel fet visible i quantificat de la seva existència, per tant, si

existeix i es veu, no és lògic que s’arraconi a un espai indefinit

d’alAlegalitat.

En la vessant social permet la creació de llocs de feina, els

seus clients, per definició, podríem dir que són nòmades, són

clients habituals de botigues, mengen als restaurants, compren

als comerços i supermercats, lloguen cotxes, per la qual cosa

tots aquests establiments creen llocs de feina, i d’aquesta

manera, aquesta llei pretén solucionar un problema real que

constitueix l’estada en aquests habitatges, ja que la sensació

que té el ciutadà a Menorca és que, des del Consell Insular de

Menorca no es vol o no es té la intenció de solucionar aquesta

problemàtica, ja que, a l’hora de la veritat, el retard en la

tramitació dels expedients, la interminable llista de deficiències

que emet el consell per poder continuar amb les tramitacions i

la solAlicitud constant de nova documentació, no fan més que

agreujar la situació.

Fa escassos mesos, un exemple d’això va ser una carta

publicada als mitjans de comunicació, que una senyora titulava

“imposible legalizar una vivienda vacacional”, i acabava la

carta dient “después de cinco años tiro la toalla y me rindo”.

És així que, en definitiva, amb aquesta llei d’estades turístiques

sí que es podrà donar sortida a l’oferta alAlegal existent i és per

tot això que des del Partit Popular donarem suport a aquesta

proposta i demanem el suport de la resta dels partits polítics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Algun altre grup es vol

posicionar a favor? No? Idò, passam als torns en contra, per un

temps de quinze minuts. En primer lloc, té la paraula el Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, la diputada Hble.

Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

aquesta proposició de llei d’estades turístiques a habitatges que

han presentat, primer el grup parlamentari d’UM i el Grup

Parlamentari Popular que, a més, han alabat moltíssim els seus

grans valors i, sobretot, que això serà una manera de regular

aquesta oferta turística, que en aquests moments sembla ser que

és alAlegal, nosaltres tenim els nostres dubtes i en aquest sentit,

per tant, ens pronunciarem respecte d’aquesta proposició de

llei.

Ens preocupa aquesta proposició de llei que avui es du aquí

per distintes raons, la primera és que el president del Govern,

el Sr. Matas, va anunciar, almenys ho vàrem llegir, una

modificació de la Llei general turística, amb la intenció de

controlar la competència deslleial que representaven els

habitatges de vacances enfront del mercat hotelers. Així ho va

dir, a més a un fòrum on tot eren pràcticament hotelers, i en

aquest sentit voldríem saber, almenys ho demanaríem a qui ha

proposat aquesta llei, si és aquesta la llei que va anunciar per

resoldre el problema real i de gran envergadura que hi ha a les

Illes, que ningú no el nega, i si la resposta és afirmativa, hem de

dir que ens decep profundament, perquè aquesta llei no resol

aquesta situació ni regula els habitatges de vacances ni proposa

cap millora substancial envers el control d’aquests tipus

d’habitatges. 
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No veim, de cap manera, i això que l’hem cercat, el motiu

clar d’aquesta llei, i sobretot, no entra en el fons de la qüestió.

És a dir, a nosaltres ens sembla que, com sempre, és un pegat

per intentar parèixer que es fan grans coses, que s’intenten

regular sobretot en aquest cas els habitatges o les estades

turístiques a habitatges, però que en realitat no s’afronta el

debat que existeix en aquest moment, que bàsicament és no

només del control de les estades turístiques als habitatges, sinó

del que suposa el turisme residencial o el turisme hoteler. Per

tant, nosaltres no veim, com dic i com repetesc, el motiu clar

d’aquesta llei, tampoc no veim la necessitat de presentar

aquesta nova llei i sobretot amb aquesta, diríem, parafernàlia

tan important, ja que els continguts i els motius d’aquesta

proposició de llei seria més adequat, tant pel que diu aquesta

llei, que es fes una modificació del decret regulador dels

habitatges turístics de vacances, com és el Decret 8/98, de 23

de gener, i no haver de passar per tràmits parlamentaris que al

cap i a la fi a nosaltres ens sembla que respon a voler fer

parèixer que ara al Parlament es fa una gran cosa, quan

nosaltres entenem que això no és motiu de tràmit parlamentari,

sinó que més bé, com dic, es podria fer a través d’una

modificació del decret regulador dels habitatges turístics, per

la qual cosa quedassin clares aquelles coses que a algú el

preocupa que no hi quedin.

Creim, per tant, que no té entitat, ni pels continguts ni pels

objectius, per plantejar-ho com a proposició de llei. Una altra

cosa seria, i aquí evidentment nosaltres hi voldríem entrar,

perquè així sí que ens interessaria moltíssim, entrar dins la

modificació de la Llei general turística, amb profunditat, per

regular i per controlar d’una manera seriosa i profunda la

diversitat de modalitats d’allotjaments turístics i, per tant,

permetre així un debat més profund al Parlament sobre

l’activitat turística, tots sabem que és l’activitat econòmica més

important d’aquestes illes, i la seva regulació i, per tant, que

realment s’acabàs d’una vegada per totes tot el que sabem que

és oferta ilAlegal, que tots sabem perfectament que n’hi ha

molta, però, precisament, tampoc no hi ha la inspecció que hi

hauria d’haver respecte d’això.

Per tant, creim que tots els continguts de la llei a l’articulat

ja estan regulats a la Llei general turística o al decret abans

esmentat, jo evidentment no faré una lectura ni d’una ni de

l’altra, però sí que el tema del Registre ja està apuntat a la Llei

general turística, ja s’apunta que l’instrument fonamental amb

la imposició és una imposició a les empreses turístiques

inscriure’s al Registre insular d’empreses, activitats i

establiments turístics. També defineix, la Llei general turística,

el règim jurídic dels usuaris, dels establiments o els

allotjaments turístics, també regula, apunta, concretament a

l’article 2, i redundant precisament en el que nosaltres deim,

que les activitats turístiques seran classificades i regulades

mitjançant reglament, la qual cosa podria perfectament, això ser

un reglament, si tant d’interès tenen a regular o, més que a

regular, perquè, com dic, jo em centr en el contingut de la llei,

no amb el motiu que s’ha dit aquí, que crec que no es correspon

amb el que realment diu l’articulat, i, per tant, seria suficient un

reglament.

Però, a més, hi ha molts d’aspectes, gairebé tots, que toca

aquesta llei, o que, com dic, a l’articulat hi és, que ja estan a la

Llei general turística, ja estan definits allà o estan definits, com

dic, al decret. Podríem fer una anàlisi exhaustiva de cada

article, no és el moment, supòs que després hi haurà un període

d’esmenes que ens ho permetrà fer, però estan regulats de

forma majoritària.  Així, i d’aquí, ve la nostra segona

preocupació, ja que la primera, per si no ha quedat clara, és per

què no es fa una modificació profunda de la Llei general

turística, com va dir el Sr. Matas, president del Govern; per què

no es fa això i es va a atacar, anar al bessó de la qüestió

turística i, com sempre, es fan pegats, perquè sembli que feim

moltes coses, quan en realitat en feim molt poques.

Però aquesta era la primera, la segona, quina és? Idò és per

què es presenta aquesta llei sense motius, al nostre entendre,

clars per a la seva discussió parlamentària? Ningú nega que

s’han de regular els habitatges de vacances i s’han de regular,

evidentment, les estades turístiques a habitatges. Però això no

és el tema, ja he dit que se pot fer a través, com ja he dit, de la

modificació del decret, o altres qüestions. Aquí estam parlant

d’un tema molt seriós que és un turisme residencial, turisme

hoteler què és allò que volem, estam parlant d’un tema

bàsicament profund en la qual cosa, per tant, se tracta de dir

que si aquesta llei que se’ns ha presentat aquí no és prou clara,

o no té un motiu de suficient entitat perquè es dugui en el

Parlament. 

Jo he de dir que nosaltres consideram que aquesta llei és

negativa per una raó, perquè és més permissiva que la Llei

general turística i que el propi decret envers aquest tipus de

turisme residencial. Concretament el decret a l’annex 1, tothom

ho deu saber en aquesta cambra, planteja condicions mínimes

dels habitatges turístics de vacances i de la seva explotació, per

exemple diu que ha de tenir un certificat municipal que acrediti

la inexistència d’expedient disciplinari incoat contra aquests

habitatges, també diu que ha de tenir cèdula d’habitabilitat, ha

de tenir certificat de normativa contra incendis, el tema de

l’aigua, aigües residuals, és a dir, tampoc no faré una anàlisi

exhaustiu del que diu l’annex 1 del decret. Mentre que la llei

que ens presenta avui aquí no fa cap referència a aquesta

qüestió, només es refereix concretament a l’article 3 que se

pugui acreditar documentalment la contractació que sigui

conforme a la legislació d’arrendaments urbans, rústics o de

lleis especials. Només amb aquesta documentació, per tant un

contracte de lloguer, es poden comercialitzar les estades

turístiques, només amb això. Respecte la tipologia dels

habitatges resulta que només diu clarament habitatge

unifamiliar aïllat, no ha de tenir (...) amb cap altra casa, que ha

de disposar de 6 dormitoris i màxim de 12 places. Això és tot.

És a dir, qualsevol persona que disposi d’una o més cases, o

habitatges unifamiliars aïllades de 6 dormitoris podrà

comercialitzar allotjaments turístics si s’aprova aquesta llei. 

Nosaltres entenem que aquesta llei és molt més permissiva

respecte a qüestions que sí es demanen d’una manera clara i

definida a un decret, no hi faré esment perquè tots vostès el

coneixen i que és el decret que regula els habitatges de

vacances. Això és un perill importantíssim, almanco nosaltres

així ho veim, per a l’economia turística de les illes a la qual

vostès reiteradament hi fan referència, per al territori, malgrat

que algú encara pareix que no hi veu cap problema i

evidentment per als recursos naturals. Una llei més permissiva

que les que ja existeixen. Però per altra banda aquesta llei

només es fa, almanco nosaltres tenim el dubte, potser que no
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sigui així, per tant, en aquest sentit que algú ho expliqui, per

permetre la legalització d’habitatges unifamiliars a sòl rústic

que en aquest moment no deuen ser legals perquè si no han de

tenir cèdula d’habitabilitat o per exemple, no han de tenir

incoat cap expedient, no podem saber si hi ha determinades

zones de Mallorca, o de Formentera, o Menorca, no ho sabem,

que pel que sigui..., afectaria menys a Menorca ja que té una

protecció major del sòl rústic, idò puguin ser cases que no són

legals, que no estan dins el planejament urbanístic i en canvi

fan aquest tipus d’activitat i d’aquesta manera, tot i que

evidentment no se legalitzaria de manera urbanística, sí que se

li donaria una cobertura en certa manera d’activitat turística.

Per tant, a nosaltres ens preocupa moltíssim aquesta llei que

s’ha duit..., a més li demanaríem a qui l’ha exposada i

defensada, per què s’ha de ser més permissiu i evitar

l’obligatorietat de cèdula d’habitabilitat o certificació

municipal que acrediti la inexistència d’expedients disciplinari

incoat contra aquest habitatge? Per regular millor aquesta

activitat? O per legalitzar una activitat que ara se fa d’una

manera alAlegal o ilAlegal? Per això ens preocupa moltíssim i

m’agradaria se’ns expliqués perquè evidentment el que veim és

que aquesta llei, com dic, no cobreix en absolut el debat que en

aquest moment hi ha en el carrer, a molts de fòrums, a més és

un debat que no és nou, és un debat estructural com hem dit en

altres ocasions i que existeix des de fa molt de temps en

aquestes illes.

Però continuam amb la nostra preocupació perquè veim la

incapacitat, o almanco la nostra perplexitat respecte a què PP

i UM que plantegen lleis així, com una cosa que pareix tot el

món i ja dic, des del nostre punt de vista no té l’entitat que li

pertany, idò és incapaç de plantejar un debat seriós sobre el

turisme hoteler i turisme residencial. Per tant, entrar realment

en el fons i en el bessó de la qüestió. Vostès què volen impulsar

el turisme residencial? Jo crec que UM ho ha dit, ho ha explicat

i ha dit que sí, o volen regular o controlar més aquest turisme?

Si és així, inspeccionin més, facin un control major, però no

presentin aquesta llei, que com dic per a nosaltres no arregla

res. Però ens agradaria que contestessin de forma clara perquè

això sempre de voler acontentar a tothom, als hotelers, als que

fan turisme residencial, a tots, convé aclarir-se i convé dir quin

model de turisme se vol en aquestes illes. Nosaltres

evidentment tenim clar que proposam un turisme més hoteler

enfront d’un turisme residencial. Creim per moltes coses que

ara evidentment no hi entraré perquè tampoc no és el motiu ni

el debat d’aquesta proposició de llei, nosaltres entenem que el

turisme residencial clarament, no només ho deim nosaltres, se

diu a molts de fòrums nacionals, internacionals, illencs, té una

pressió sobre el territori molt més important, molt més

insostenible i que provoca una forta pressió sobre tots els

nostres recursos naturals. Això és sabut i per tant, aquí entram

dins si més turisme residencial, baldament el Sr. Portaveu

d’UM hagi volgut fer constar que eren habitatges existents,

evidentment el registre està obert, si un fa una casa i la posa en

el registre, és igual si la cosa no està feta, hi pot estar d’aquí un

temps.

Per tant, en aquest moment el turisme residencial té uns

efectes molt més perniciosos en tots els sentits respecte allò que

és el nostre territori i sobre els recursos energètics. Té

clarament i vostès també ho saben, un efecte perniciós en allò

que és el tema laboral, perquè evidentment no és el mateix el

que pot suposar un turisme hoteler o un turisme residencial

respecte els llocs de feina. I a més, suposa també la generació

de més infraestructures, de més necessitats de mobilitat perquè

és un altre tipus de turisme, s’han de fer moltes més

infraestructures en tots els àmbits. Nosaltres creim que això és

el debat seriós que s’hauria de dur en aquesta cambra, d’això és

del que hauríem de parlar i debatre perquè jo no repetiré totes

i cada una de les dades que s’han donat, que són moltes i que

clarament apunten que en aquest moment hi ha dos problemes

importantíssims, l’oferta ilAlegal que cada vegada és major i es

fan molt poques coses per controlar aquesta oferta ilAlegal, a

nosaltres això ens preocupa molt. I en segon lloc ens preocupa

moltíssim també aquesta opció clara pel turisme residencial,

UM ho ha deixat molt clar aquí i que cada vegada és més gran

i és més important. 

Cal per tant, no esperar més i començar a posar mesures a

partir de ja, però que realment vagin en aquestes dues línies,

que en el nostre entendre són les més coherents. Primera,

modificació de la Llei General Turística, que és allà on hem de

parlar d’aquestes qüestions i allà on s’ha d’esbrinar molt més

clarament els tipus d’allotjament i d’establiments turístics, allà

on s’ha d’aclarir molt més com s’ha de controlar aquesta oferta

ilAlegal i sobretot, el model turístic que volem de cara al futur,

si un turisme més residencial o és un turisme més hoteler,

perquè evidentment si continuam d’aquesta manera que anam

ara el que farem serà, com sap el portaveu d’Unió Mallorquina,

ben prest s’aprovarà un Pla territorial de Mallorca que

precisament aposta per més creixement urbanístic i per tant,

més pressió sobre els nostres recursos i una problemàtica

d’insostenibilitat cada vegada més grossa. I això no és aliè

d’aquesta proposició de llei que avui vostès duen aquí, que està

totalment lligat amb el tema d’ordenació del territori.

Per tant, la nostra postura és clara respecte a aquesta

proposta de llei. Nosaltres no estam en la línia de poder donar

suport a aquesta llei tenint en compte que creim que hi ha altres

vies molt més coherents i molt més serioses per plantejar

aquestes qüestions. I en segon lloc perquè creim que és una

proposició de llei que no va al bessó de la qüestió, és

únicament una qüestió molt menor i que se podia regular sense

haver de passar per un tràmit parlamentari que nosaltres

consideram que és, com sempre, allò que els agrada als senyors

del PP i UM, parèixer que fan coses quan en realitat no fan res

per aturar la destrucció d’aquestes illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Més torns en contra? Vol fer

ús de la paraula Sr. Celestí Alomar?

Fixació de posicions idò. Té la paraula el PSM.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per fixar

la posició del Grup PSM-Entesa Nacionalista i per argumentar

la nostra posició hauré d’anar una mica enfora en el temps i

recordar alguns aspectes de la història recent del turisme a la
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nostra comunitat. El desenvolupament turístic a Balears s’ha

caracteritzat per un consum massificat i en cadena del paquet

turístic, el mercat està controlat per grans companyies, els

majoristes de viatges, que imposen una determinada

configuració de la pràctica turística caracteritzada per un altra

estacionalitat provocada per les regulacions laborals en els

períodes de vacances, concentrades bàsicament en els estius i

coincidents en períodes de descans del calendari escolar. 

L’articulació dels fluxos turístics cap a les Illes Balears,

canalitzats a través d’aquests paquets turístics estandaritzats,

provocaren importants impactes sobre el territori illenc,

in c re m en ta re n  e ls  p r ocesso s  d ’es tac io na li tz ac ió ,

d’estandarització, de contaminació i d’urbanització,

majoritàriament concentrada a la costa. Aquest procés va fer

canviar la consideració del turisme, inicialment com una font

generadora de riquesa i transformar amb el pas dels anys en una

activitat que provocà l’aparició d’impactes econòmics,

socioculturals i ambientals negatius. Per tant, d’una percepció

positiva del desenvolupament turístic se passà a un altre en el

que el turisme de masses es considerà una càrrega per a la

població resident a les Illes Balears. Aquests fets demostren

abastament els símptomes d’una crisi del model turístic

convencional, tal vegada sigui el seu esgotament, resultat de

tota un roda d’antigues irregularitats sense resoldre, convertides

en elements de degradació. Excessiu creixement de l’oferta,

preus a la baixa, ofertes ilAlegals, infraestructures deficients,

turistes no desitjables, poca professionalitat, minva d’espais

naturals i de paisatge, tot això accentuava la realitat d’una

oferta obsoleta i la pèrdua de qualitat i competitivitat.

Quan a finals dels anys 80 s’ensumava l’arribada d’una

forta crisi turística, tots la recordam, se va obrir un debat

general dins la nostra comunitat entre els diferents sectors

socials i la pregunta clau era si s’havia de parlar d’una crisi

estructural o d’una crisi conjuntural. Les grans solucions als

problemes d’aquesta crisi varen venir de la mà del President

Cañellas, aleshores President d’aquesta comunitat. I va ser la de

les segones residències, ens havíem de convertir en la segona

residència d’Europa, havíem de ser la Florida o la Califòrnia

d’Europa va dir. Aquesta fórmula però no va ser plantejada mai

com una nova opció per a la gestió del turisme ja que per als

governants del PP i d’Unió Mallorquina, avui s’ha demostrat

aquí perquè el Sr. Nadal ho ha dit, el turisme només abraçava

els allotjaments turístics reglats, que a més a més en aquell

temps segons el conseller de Turisme d’aleshores el Sr.

Cladera, s’havien de limitar o reduir, va dir que sobraven

50.000 places turístiques. La resta, tot aquest turisme

residencial que s’havia de posar a l’abast des de les hores

només era un problema urbanístic i avui 14 anys després

d’aquesta crisi encara s’ha comprovat que es continua

considerant un tema urbanístic el tema de les segones

residències destinades a habitatges de vacances. Amb aquesta

solució se varen obrir unes noves possibilitats de captació de

turisme d’alt poder adquisitiu i es va disparar la construcció de

segones residències.

L’any 95, fa quasi 10 anys, les associacions de gestors

d’immobles demanaren la regulació d’aquests habitatges

turístics, ja que consideraven que un decret que va sortir l’any

91 que substituïa o modificava un decret anterior del Govern de

l’Estat del 82, que no resolia ni regulava abastament aquests

casos, ja demanaven que aquesta es regularitzés perquè

consideraven que era una oferta ilAlegal i una competència

deslleial. El Decret Cladera no va aconseguir regularitzar

aquesta oferta perquè ja hi havia milers d’habitatges turístics de

vacances que apareixien en els fulletons dels majoristes de

viatges, o es llogaven mitjançant agències de viatges, o gestors

immobiliaris o mitjançant anuncis de premsa i que eren

qualificats d’oferta no homologada, alAlegal o ilAlegal. Ja l’any

96 s’estimava que aquesta oferta era d’unes 2.500 cases, la

majoria d’elles fora del control de l’Agència Tributària.

Precisament va ser aquesta manca de control el que va

incentivar aquesta oferta, no hi havia ni control urbanístic, a

pesar que ja s’havia aprovat el POOT, ni Conselleria de

Turisme tampoc va ser capaç de controlar aquesta alça d’oferta

d’allotjament flotant en els mesos d’estiu.

No obstant això, l’any 98 el decret va arribar, el Decret

8/1998, de 23 de gener, regulador dels habitatges turístiques de

vacances té per objecte la regulació administrativa dels

habitatges turístics. El decret les defineix, marca unes

característiques, una tipologia, uns requisits i obligacions que

s’han de complir, es crea un registre, es constitueixen

comissions mixtes interinsulars per fer informes que avalin o

que donin cobertura a aquests habitatges. Es dóna un temps per

a la inscripció en aquest esmentat registre i unes possibilitats

d’adaptació als requisits que el decret exigeix, segons el

dictamen d’aquestes comissions mixtes respectives. A l’any

següent, dia 24 de març del 99, s’aprova la Llei General

Turística, que en el seu article 15 beneeix aquesta modalitat de

turisme, el recull en el seu article 15. 

Però vet aquí que no s’han obtingut els resultats desitjats,

no s’ha aconseguit, a pesar de tota aquesta reglamentació,

acabar amb aquesta oferta ilAlegal. Aquest tipus d’oferta ha fuit

de les mans i pel que sembla i pel que s’ha dit aquí avui, no és

a la Conselleria de Turisme ni el conseller a qui els preocupa

això, sinó que han hagut de ser els grups que donen suport al

Govern, Unió Mallorquina i el Partit Popular que per complir

una promesa electoral han duit aquesta llei avui aquí perquè

diuen que han de resoldre aquests habitatges que no estan

regulats. Jo em deman, és realment necessària aquesta llei? No

hagués estat abastament un nou decret o una modificació del

decret que ja ho regula? O una simple ordre del conseller, ara

mateix n’ha sortida una que modifica la composició i amplia i

defineix millor les funcions de les comissions mixtes. Què és

que no hi ha coordinació entre els consellers, PP i Unió

Mallorquina? O és que volen una altra cosa o una altra oferta?

O volen legalitzar tot el que hi ha? Això són preguntes que no

han estat respostes, no se’ns ha donat cap tipus d’explicació a

les intervencions anteriors. Jo sempre he pensat que allò que

interessa és anar afegint, aquesta llei és afegir un nou pedaç a

la peça, però en realitat no arribam al fons de la qüestió. Anam

afegint modalitats, cases que no es poden adaptar a la Llei

General Turística, ni al Decret regulador d’habitatges turístics

i ara els feim un vestit a mida. Aquesta llei obri més portes,

consolida un tipus d’allotjament que ja hi és i que s’havia

escapat al Decret 8/98. Anam afegint, això vol dir que la gent

pot venir a les Balears de qualsevol manera, els turistes poden

estar escampats per tot. 

No obstant això, jo voldria assenyalar que la mancança més

grossa d’aquesta proposta és que només regula l’oferta de les
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cases unifamiliars aïllades i no fa per res menció ni als

apartaments que es lloguen a la costa, ni a les cases de poble

entre amitgeres que també n’hi ha. Faran més lleis, més decrets,

o faran una altra normativa per regular tota aquesta oferta que

també és alAlegal i que existeix? Jo crec que no s’aborda el

tema ni el problema a la seva arrel. Ara estam, malauradament,

en una situació semblant a la dels anys 90 quan aleshores ja es

qüestionava el model turístic. La crisi d’aquests anys va durar

poc, afortunadament, però no vàrem aprendre res, no vàrem

aprofitar el moment per definir i llança propostes de regulació

i estructuració de la major indústria d’aquest país. Va seguir

creixen el turisme residencial en detriment del turisme d’hotel.

Una prova de què el turisme tradicional va a la baixa és que

l’any 95 va sortir una enquesta del Centre d’Investigacions

Antropològiques i Socioeconòmiques en la qual es posava de

manifest que un 72% de turistes s’allotjaven a hotels i un

12,9% a aparthotels, això suma un 89% i sols un 10% a xalets

i cases particulars. En canvi aquests dies hem pogut llegir a la

premsa que actualment un 45% dels turistes ha optat per la

modalitat de les cases de vacances. S’estan invertint els termes.

La conclusió a la qual arribam és que totes les polítiques

turístiques promogudes pels governs del PP i UM van en contra

de l’ocupació hotelera, sorprenentment van en contra dels seus

aliats, els empresaris hotelers, que any rera any si volen omplir

els hotels han de tirar els preus o oferir productes de baixa

qualitat, com és el tot inclòs. També va en contra dels

treballadors que veuen que l’oferta de llocs de feina va minvant

any rera any.

Entrant en el bessó de la proposta i jo no m’he fixat encara

en la llei, però ara hi entraré, no entenem què es pretén amb

aquesta aprovació, és un complement del Decret 8/98 o el

substitueix? Modifica la Llei General Turística o no? El decret

regula administrativament les cases de vacances i no ha

aconseguit controlar aquesta oferta ilAlegal. Mitjançant aquesta

llei pretenen regular els comercialitzadors, però en canvi entra

en les condicions que han de tenir els habitatges, no regula

només la comercialització sinó que regula fins i tot la tipologia

de les cases. Entra per tant, en contradiccions amb el decret,

rebaixa les condicions i els serveis que han de tenir les cases,

es donen més facilitats, parteixen d’un mínim i arribant a un

màxim. Per tant, parteixen d’un sol allotjament, o sigui això vol

dir una casa amb un dormitori. Se baixa el nivell de qualitat,

tothom hi cap. Crec que és negatiu en aquest sentit, fixen un

màxim però també parteixen d’un mínim. Ja he dit que no hi ha

cap clàusula derogatòria. Per tant, entenem que la llei i el

decret se trepitjaran, no sé si els serveis jurídics de la casa

hauran de fer bona feina per intentar interpretar amb claredat el

text final.

Per tant, segons el nostre criteri és una llei confusa i difusa.

L’objecte hauria de ser coherent amb el contingut de la resta de

l’articulat i no ho és. Vegem, l’article primer diu: “l’objecte

d’aquesta llei és la regulació de l’activitat consistent en la

comercialització d’estades turístiques a habitatges a l’àmbit

territorial de les Illes Balears”. Però a l’article segon ja s’hi

afegeixen coses, tipologia d’habitatges, cosa que ja fa el decret,

per tant,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí Sr. President, només li deman dos minutets més. L’article

3.2 és un pou sense fons, aquí hi cap de tot, quina classe de

contracte farà el comercialitzador si no pot acreditar

documentalment que s’ajusta a cap normativa aplicable? La

veritat és que no ho entenem. Després passem a la poca

concreció d’aquesta llei, continuadament es remet a reglaments

posteriors. A l’article 5.2 diu: “la documentació a presentar per

ser inscrits en el registre s’ha d’establir reglamentàriament”.

Article 7.1, apartat B: “les garanties a presentar s’han de

determinar reglamentàriament”. El mateix article, apartat E:

“les obligacions que es determinen reglamentàriament”. Article

7.2, prestació de serveis determinats també reglamentàriament.

M anual d ’ús  d ’hab ita tge  tam b é  s’ha  d ’estab lir

reglamentàriament. Article 8, condicions per als usuaris “les

previstes en aquesta llei i la normativa que se desenvolupi”.

Article 12, requisits per a l’acreditació de qualitat, també s’han

d’establir reglamentàriament.

Per això deia que és una llei confusa i difusa i no resol el

gran problema de les estades turístiques ilAlegals. La llei no

limita res i a més no regula el gruix principal...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí Sr. President. Li diré que el Grup Parlamentari del PSM-

Entesa Nacionalista no s’oposa a aquesta llei perquè creim que

en ponència s’haurà de fer molta feina i esperam que en el

tràmit de ponència se pugui fer una conjunció entre tota la

normativa que estan en aquests moments trepitjades, segons el

nostre punt de vista, i pugui sortir una cosa una mica més

coherent i una mica més clara perquè tothom ho pugui

entendre.

Per tant, el nostre vot serà d’abstenció. Gràcies, Sr.

President per la seva benevolència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Continuam amb el torn de

fixació de posició. Té la paraula per part del Partit Socialista

l’Hble. Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem

d’agrair la claredat en què s’ha expressat el diputat Sr. Nadal

quan ha marcat els motius d’aquesta iniciativa. És a dir, ell deia

que era un dia gran perquè se complia un pacte, un pacte polític

que s’havia definit en el seu moment pel repartiment del govern

municipal de Pollença. Clar això ja marca quin és l’objectiu i

podríem entrar dins la temptació d’analitzar la llei només des

d’aquesta perspectiva. Jo no cauré en aquesta temptació perquè

crec que val més analitzar-la des d’altres perspectives. El

diputat Nadal deia que la societat és més àgil que

l’administració i jo crec que en aquests moments el Grup

Parlamentari d’Unió Mallorquina i el Grup Parlamentari del
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Partit Popular han estat més hàbils que l’administració, o

pretenen ser més hàbils que l’administració. Jo adoptaré el

paper d’ingenu, per tant ,no entraré en aquesta línia i aniré per

una altra.

Per arreglar aquest pacte polític tiram amb els canons

grossos i cream una nova figura turística, l’estada. Jo he mirat

la legislació europea, la directiva de viatges combinats i que

després hi ha una transposició a la legislació estatal i cada un

dels diferents països europeus la tenen i veig que hi ha com a

figura turística el viatge combinat, l’organitzador, el detallista,

contractat principal, el beneficiari, el cessionari, consumidor o

usuari i el contracte. No veig la figura d’estada. Per tant, crec

que vostès donen una passa important cap endavant, però

aquesta passa crec que té un cert risc. Un cert risc perquè jo

faig una transposició o m’imagín, per exemple, per què si

legislam o si cream la figura turística de l’estada i per què

aquell turista que condueix un cotxe de lloguer no feim la

conducció turística? I aquesta conducció turística tendria un

carnet de conduir diferent del carnet de conduir normal. Per

tant, com a mínim han de permetre que tengui certs dubtes

sobre si aquesta aposta que fan vostès de la creació d’una nova

figura jurídica és realment sòlida i té arguments jurídics.

Dubtes, si evidentment és una aposta sòlida o si tengués base

jurídica i se pogués crear nova figura turística per ventura

resoldria altres problemes i per tant, com a mínim val la pena

quedar-nos amb el dubte i crec que en el tràmit parlamentari

corresponent ens hauríem d’assegurar que estam tocant amb els

peus enterra i no estam volant. Per tant, aquí hi ha un dubte

raonat i que jo l’exprés.

Només com a referència, avui ja n’hem fet algunes, l’única

norma jurídica d’aquesta comunitat, derogada avui, i que feia

referència a les estades era l’ecotaxa. No sé si això és un camí

més cap endavant o si pretenen vostès seguir per aquesta línia

o no, si pretenen aquesta línia me pareix molt bé. Què és allò

que li dóna la condició d’estada turística el fet de què un senyor

vagi a dormir a un xalet per exemple? Segons la llei, la

condició d’estada turística ve donada per la naturalesa turística

de les empreses que tendran permís per a la seva

comercialització. És a dir no ve donada en si mateix perquè jo

crec que si efectivament, com deia abans, hi ha dubtes jurídics

que pugui ser per si mateixa sinó que li ve donada per un fet de

fora i és el fet de la naturalesa turística de les persones, o

empreses que comercialitzen aquesta estada. I aquí ens trobam

amb el primer conflicte, sobretot quan vostè me diu que aquí és

necessari garantir els drets i els deures de tots. Miri, un

conflicte perquè no garantim els drets ni els deures dels

propietaris perquè ja només des d’aquesta consideració ja

excloem els propietaris dels allotjaments i ens centram

únicament, li donam tots els drets i deures als comercialitzadors

i que són els que defineix la pròpia llei i els que vénen definits

per les altres normatives turístiques. Per tant, com deia vostè,

de llibertat res, llibertat per als comercialitzadors, no per als

propietaris dels habitatges. És una primera qüestió que realment

no queda resolta i que a nosaltres ens preocuparia moltíssim i

en el procés parlamentari posterior creim que és necessari

esmenar en aquest sentit.

Però llavors hi ha una altra qüestió. També ha fet referència

al pacte, que vostè ens deia des d’un principi, si jo no ho record

malament, el pacte era per solucionar uns problemes

d’habitatges de vacances; per tant esperàvem aquí que vengués

una llei o una modificació de la Llei general turística en la

qüestió d’habitatges de vacances, o una llei sobre habitatges de

vacances i no ve, aquesta llei d’habitatges de vacances, al

Parlament, sinó que ve la llei que ens duen, que és de

comercialització d’estades. I és que, clar, el problema per

resoldre aquest problema que vostès tenen dins aquest pacte el

primer que diuen a la llei és que els habitatges que hagin

obtingut l’acreditació de qualitat per ser comercialitzats, és a

dir, per ser comercialitzats han de tenir una acreditació de

qualitat, idò aquests que hagin obtingut la qualificació de

qualitat per ser comercialitzats no adquiriran en cap moment la

condició d’establiment d’allotjament turístic, no adquiriran en

cap moment la condició d’establiment d’allotjament turístic; és

a dir, que no es pensin els propietaris d’aquests habitatges que

es comercialitzaran a través d’aquesta llei que tenguin

habitatges de vacances, no els tendran, perquè l’habitatge

turístic de vacances sí que té la condició d’establiment

d’allotjament turístic. Aquesta no té la condició d’establiment

turístic. Per tant aquí hi ha una certa trampa, l’habilitat que els

deia a vostès; és a dir, no els donam la consideració però

cercam una altra fórmula. Hàbil.

Per tant no solucionam els problemes que pareixia que en

un principi que estaven plantejats. I no solucionam bàsicament

dos problemes, és a dir, un, perdem la gran oportunitat d’entrar

en profunditat en una qüestió, que és el turisme residencial. La

llei evidentment, i la mateixa llei ho reconeix a l’article 3/2,

que queden exclosos tots aquells lloguers que es facin

conforme la LAU. No queda més remei, és una llei superior i

per tant no poden entrar dins aquest terreny, ja excloem tota

aquesta qüestió. També queden exclosos tots els apartaments i

habitatges plurifamiliars, perquè només es fa referència a cases

aïllades. No sé qui ha dit dels dos ponents que aquí es podria

permetre o els avantatges d’Internet; no, miri, queden exclosos

els d’Internet, perquè Internet no és una figura comercial, no és

un comercialitzador reconegut per la legislació turística, per

tant queden exclosos automàticament tots els que van a través

d’Internet, tot el turisme individual que va a través d’Internet

queda exclòs. Per tant ens quedam amb un tros molt petit, que

solucionam un problema a un tros petit, que evidentment està

molt bé, que són habitatges amb cèdula d’habitabilitat, em

referesc a aquests, no em referesc a uns altres, que es poden

comercialitzar a través d’aquesta fórmula, però no em digui que

resolem el gran problema del turisme i les tendències del

turisme actual de segona residència o turisme residencial. 

Queda exclòs el turisme residencial d’aquesta llei. No

aborda el turisme residencial, no l’aborda. No dic que vostès

l’hagin volgut afrontar, però jo dic que es perd aquesta

oportunitat i dins les intervencions que hi hagudes pareixia que

els grans plantejaments volien resoldre un problema com era el

del turisme residencial. No queda resolt, no s’aborda aquest

problema. I, segona, pel que deia abans els propietaris

d’habitatges de vacances no poden estar molt contents, perquè

no se soluciona el problema dels habitatges de vacances.

Per tant què és el que feim? Jo crec que el que realment

estan fent és una llei bastant confusa, una llei que prima les

empreses comercialitzadores, que s’està fent una descripció

molt similar al que són els habitatges de vacances del que

s’intenta regular aquí a fi de crear confusió a posta. Crec que
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aquesta nova figura dels comercialitzadors d’aquestes estades

crec que coincidirà amb els empresaris d’habitatges turístics de

vacances, que són els que comercialitzen, no en tenc cap dubte,

no en tenc cap dubte a més pel que veig aquí, no en tenc cap

dubte. Per tant aquí crec que estam fent de forma expressa una

llei confusa per intentar superposar, per donar una proposta

hàbil a un problema que és d’unes altres característiques.

No crec jo per tant que aquesta sigui la fórmula, és a dir,

estam perdent una oportunitat, estam perdent l’oportunitat

d’entrar a fons en el turisme de vacances, residencial. Crec que

hauríem de ser més ambiciosos, però de totes maneres nosaltres

tampoc no ens oposarem de forma frontal a la presa en

consideració d’aquesta llei. Però volem tornar a deixar ben clar

que no creim que solucioni els problemes dels habitatges de

vacances, que està relegant els propietaris, que a més s’està

creant una inseguretat jurídica a les empreses que es dediquen

a la comercialització, i jo a més tenc l’obligació de dir-ho avui

aquí. 

Des del moment que es dóna tota la responsabilitat a les

empreses de comercialització per comercialitzar aquest tipus de

producte, i suposant que el producte que vagi dins aquest canal

de comercialització sigui aquell producte al qual feia referència

el pacte polític per al repartiment de l’Ajuntament de Pollença,

la responsabilitat de la comercialització caurà en mans

d’aquestes empreses comercialitzadores, i per tant aquí hi ha

una responsabilitat afegida que d’Administració a través

d’aquesta llei intenta passar cap a ells, i per tant jo crec que

hauríem d’anar molt alerta a no passar problemes que són de

l’Administració a particulars. En aquest sentit jo crec que no es

pot estar molt content, essent comercialitzador d’aquestes

empreses, o propietari d’una empresa comercialitzadora, amb

la llei que els estan fent.

Per tant li dic que farem un..., ens abstendrem a la votació,

creim que és necessari entrar més en profunditat en el que és el

turisme residencial i que en el procés d’esmenes esmenarem en

aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula

el representant del Grup Mixt, Sr. Miquel Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré per la intervenció

darrera. Gràcies al diputat Sr. Alomar per la seva intervenció.

S’ha passat tota la intervenció parlant de la nostra habilitat; ni

jo crec que sigui tan hàbil ni vostè tan ingenu com vostè ha

volgut..., si no als fets em remet.

Però li vull explicar una sèrie de coses en un to positiu,

perquè crec que avui només es fa la presa en consideració i

vostès amb la seva extensió estan dient que es tramiti aquesta

llei, i durant la tramitació en ponència i en comissió discutirem

per entre tots si pot ser millorar-la. Aquest és un compliment

del pacte. A mi em consta o estic segur que és del pacte i a més

del programa electoral d’Unió Mallorquina, que me’l conec de

memòria. La Sra. Sugrañes diu que també és del pacte del Partit

Popular i si ella ho diu jo ho crec, però en cap cas no hem

parlat del pacte de Pollença, això és del pacte de governabilitat

del Consell de Mallorca i del Govern, i està signat i si vostè en

vol una còpia nosaltres la hi podem facilitar.

Jo crec que el tema fonamental aquí està en decidir si volem

una regulació del tema de la comercialització d’estades

turístiques, que sempre s’han vengut produint en aquesta illa,

o sigui, senyors que tenen una casa a Pollença, a Cala Rajada,

al Port de Pollença, a Felanitx, a Portocolom, a Santanyí, a

molts d’indrets de l’illa de Mallorca i que venien llogant

aquesta cas i que actualment el tant per cent o el nombre

d’estades que es produeixen en aquest tipus d’establiments són

una competència bastant important o són un nombre important

de les estades turístiques, si volem que estiguin regulades o

volem que estiguin com fins ara, sense assabentar-nos.

Nosaltres des d’Unió Mallorquina estam a favor que això

tengui una regulació.

Vostè m’ha dit, Sr. Alomar, que era una llei per facilitar les

coses als comercialitzadors i que no tenia en compte els

propietaris. Tot al contrari, aquesta llei que presentam el Grup

Popular i els diputats d’Unió Mallorquina permet, que no es

permetia abans, que els propietaris puguin fer tota la tramitació.

És una llei que garanteix el dret dels propietaris i que regula els

comercialitzadors. I jo crec que això no s’ha entès per part dels

grups que es tracta d’un nou producte; no es tracta d’habitatges

de vacances, es tracta de comercialització d’estades turístiques,

que és un producte absolutament diferent.

No em digui, Sr. Alomar, que Internet no és un canal de

comercialització turística, perquè l’article 3.1 de la llei així ho

diu, l’article 3.1 de la llei així ho diu, i cada vegada hi ha més

gent que reserva les seves estades a través de canals com

Internet.

Sra. Vadell, vull agrair-li la seva exhaustiva i docent

explicació, la seva anàlisi de la nostra darrera història en el que

fa al turisme. Jo crec que ha deixat coses que vostè no ha dit,

com per exemple la intervenció que hi va haver dia 4 d’abril de

l’any 2000 en aquest parlament. Vostès tenien obligacions de

govern en el Govern balear; hi va haver una discussió d’una

modificació d’una llei que està en el Diari de Sessions i on tots

els grups vàrem fixar la nostra posició. Li puc ben assegurar

que la posició d’Unió Mallorquina ja estava fixada en aquell

moment.

Una cosa que crec que vostè no ha entès, i sobretot la Sra.

Rosselló, és que aquesta no és una llei del govern del Partit

Popular; aquesta és una llei que presenten dos grups polítics

que creuen tenir una majoria suficient per poder treure

endavant aquesta llei, i és fruit d’un acord polític entre els dos

grups. No és aquesta la responsabilitat del conseller, no és

aquesta la responsabilitat del Govern.

Jo pensava que la llei era clara, i n’estava convençut fins

que l’he escoltada a vostè. Vostè diu que és confusa i difusa, i

jo després de veure la seva intervenció he pensat que per

ventura sí, que ho era, i la tornaré a llegir per si de cas és que

jo no ho he entès bé, però jo crec que aquí el que es fa és una

bona regulació per a la comercialització d’unes estades

turístiques a un tipus d’habitatges, i això és un producte que
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nosaltres pensam que és un bon producte turístic i que és millor

que estigui regulat que no que tengui una regulació alAlegal.

Sra. Rosselló, que és l’única que ha manifestat o que ha

defensat un torn en contra, bé, jo lament el seu vot en contra.

Crec que això, el que pretén aquesta llei, és una figura nova,

que aquí vostè ha perdut l’oportunitat de tenir un debat en

profunditat com el que vostè reclamava sobre aquest tema, però

tendrem oportunitat en ponència i en comissió per tenir aquest

debat en profunditat. Nosaltres estam convençuts que això és

un bon producte i ja he explicat per quins motius és un bon

producte, i és millor que estigui regulat. No té res a veure amb

la Llei general turística, es pretén una regulació anterior; no té

res a veure amb urbanisme ni amb disciplina urbanística, ni

amb cases si són legals o ilAlegals. Aquesta llei no pretén ni

legalitzar cases, ni afavorir que es facin o es deixin de fer cases.

Aquesta llei el que pretén és un producte que existeix, que ve

existint des dels anys setanta, que es ve comercialitzant, que

tengui una regulació per garantir als usuaris i per garantir als

ciutadans que tendrà una regulació transparent. 

Creim que això és positiu, i crec que la discussió és aquesta:

està vostè a favor o en contra que hi hagi regulació?, està vostè

a favor o en contra que existeixi aquest producte? Jo ja li puc

dir que per part d’Unió Mallorquina nosaltres pensam que el

producte és bo i nosaltres pensam que és millor que estigui

regulat que no que estigui sense cap tipus de regulació. Crec,

no crec, estic convençut que aquesta llei el que fa és donar

qualitat a aquest producte i no permetre que es comercialitzin

estades turístiques sense tenir uns mínims de qualitat i la llei

així ho reclama, i com ha dit la Sra. Vadell aquesta llei serà

objecte d’un desplegament reglamentari que farà en el seu dia

el Govern, perquè el que no pot regular aquesta llei és quants

d’endolls o quantes bombetes hi ha d’haver en cada habitació.

Creim que aquest és un debat seriós. Vostès m’ha parlat del

Pla territorial i jo crec que aquest no té res a veure amb el debat

del Pla territorial.

I vull agrair a la Sra. Sugrañes que ha fet la intervenció com

a vot a favor, però que és copartícip o coimpulsora d’aquesta

iniciativa legislativa, d’aquesta proposició no de llei que avui

pretenem que es prengui en consideració. Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. I ara passam a votació i votam si

la Cambra pren o no en consideració la proposició de llei de la

qual s’ha tractat. Comença la votació.

Un moment de tranquilAlitat que tot té el seu temps. Saben

que la tècnica de vegades no..., no està d’acord a la seva alçada,

a la de vostès.

Intentarem per darrera vegada... Em comuniquen que

pitgem a “iniciar” i ja està.

Vots a favor, 29; vots en contra, 2; abstencions, 17. Queda

per tant aprovada la presa en consideració.

V) Designació de representant del Parlament de les Illes

Balears al Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.

I seguidament passam al darrer punt de l’ordre del dia, que

consisteix en la designació del representant del Parlament al

Consell Assessor de Radiotelevisió a les Illes Balears. Atesa la

dimissió del Sr. Damià Cànoves i Rotger, d’acord amb el que

preveu l’article 6.2 de la Llei 6/84, de 15 de novembre, del

Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes

Balears, procedeix que el Parlament designi el membre que l’ha

de substituir. 

Per tant deman a la Cambra si el Sr. Miquel Mestre i

Morey, proposat pel Grup Parlamentari Socialista, pot ésser

designat per assentiment.

Havent la Cambra designat per assentiment el Sr. Miquel

Mestre i Morey com a vocal al Consell Assessor de

Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears en substitució del

Sr. Damià Cànoves i Rotger, es comunicarà al Molt Hble. Sr.

President del Govern de les Illes Balears perquè procedeixi al

seu nomenament, d’acord amb el que preveu l’esmentada llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, els vull agrair la

seva colAlaboració i s’aixeca la sessió. Bones tardes.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35

