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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. GENER I BOSCH:

Bon dia, Sra. Presidenta, Antònia Gener substitueix Miquel
Jerez.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, Simó Gornés substitueix Pere Palau.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Eduard Riudavets.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Ernest Ribalaiga.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Josep Maria Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 833/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament
dels elements turístics al camp de golf de Son Bosc.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 833/10, del Grup Parlamentari
Mixt, sobre desenvolupament d’elements turístics del camp de
golf de Son Bosc.

Per tal de defensar la Proposició no de llei RGE núm.
833/10 intervé per part del Grup Parlamentari Mixt el diputat
Sr. Melià per un temps de deu minuts. Endavant.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ahir
horabaixa ja vàrem tenir una jornada llarga sobre la qüestió que
tracta aquesta proposició no de llei i per tant, tampoc no es
tracta de reiterar arguments ja coneguts i explicar abastament en
aquesta cambra les darreres setmanes d’aquest període de
sessions.

La intenció d’Unió Mallorquina amb aquesta proposició no
de llei simplement és constatar que al nostre entendre, és
perfectament possible i fins i tot desitjable compatibilitzar una
instalAlació turística que ajuda a la desestacionalització, que
dóna qualitat, que dóna categoria, que és una aposta estratègica
d’una zona turística de Mallorca, amb la preservació, la
protecció del territori, de l’entorn i del medi ambient. I entenem
que el golf de Son Bosc és un bon exemple d’aquesta possible
i desitjable compatibilització. 

Hem de pensar que els promotors del golf de Son Bosc, un
golf que no té oferta complementària, que no té cap establiment
turístic, ni cap urbanització annexa, el que pretenen és
precisament donar més continuïtat i més capacitat de negoci, de
generació de riquesa als seus establiments turístics ja existents
a la zona nord de Mallorca. Aquests promotors han duit a terme
una enorme i llarguíssima tramitació administrativa on els
valors ambientals han estat molt presents a l’hora de definir el
seu projecte d’instalAlació d’aquest element turístic del camp de
golf. 

És evident i consta en els expedients administratius que s’ha
duit a terme una avaluació ambiental, que és l’instrument
adequat per estudiar i calibrar les repercussions sobre el medi
ambient d’una determinada instalAlació, com aquesta del camp
de golf, i que aquesta avaluació ambiental ha estat informada
favorablement, ha estat autoritzada per la Comissió Balear de
Medi Ambient l’any 2005, i que, a més a més, durant l’any 2009
la Conselleria de Medi Ambient ha tramitat un pla de
conservació de l’orquídia de prat que es troba a la zona de Son
Bosc, que els promotors han acceptat que hi hagi 100.000
metres quadrats d’àrea de protecció d’aquesta planta i que, a
més a més, hi hagi una zona diguem de frontera entre el que és
el Parc Natural de l’Albufera i el que és, seria en el futur, si les
coses anassin com pertoca, d’acord amb els permisos obtinguts
i la seguretat jurídica també desitjable, el camp de golf de Son
Bosc. A més a més, hi ha algunes entitats especialistes en zones
humides que han dictaminat que aquest camp de golf no té cap
afecció ambiental en relació amb el que és el Parc Natural de
l’Albufera.

Bé, tot això era una realitat coneguda i constava a tots els
documents de l’expedient, però amb una decisió que nosaltres
consideram poc justificada, poc argumentada i ahir, segons la
nostra opinió, vàrem constatar la manca d’informes recents que
puguin avalar la decisió d’iniciar un pla d’ordenació de recursos
naturals, que teòricament és per a tota l’àrea de l’Albufera, ahir
vàrem constatar que tot obeïa a la intenció d’aturar i malbaratar
aquesta inversió turística que es vol fer a la zona. I lògicament
en aquest plantejament Unió Mallorquina no hi pot estar
d’acord. Pot estar d’acord que es faci un pla d’ordenació dels
recursos naturals de l’Albufera, podria estar d’acord que
s’estudiassin zones limítrofs, que n’hi ha i que conserven la
categoria -diguem-ho així- aquàtica de la zona principal de
s’Albufera; aquestes zones ni s’ha plantejat que siguin objecte
d’ampliació de l’àmbit del Parc Natural de s’Albufera, però sí
que s’incideix, i ahir tota la jornada de la compareixença del
conseller ho va acreditar sobradament, que tota la intenció és
anar en contra d’aquesta inversió turística.

Per tant, com que nosaltres creim fermament en la seguretat
jurídica, creim fermament que el turisme és el principal motor
del país, creim fermament que els nostres empresaris han
demostrat el seu saber fer en aquesta matèria i el que hem
d’intentar fer és ajudar perquè les coses vagin bé i no posar
entrebancs que malbaratin les inversions, el futur, la
desestacionalització d’aquesta principal indústria i com que
consideram que és possible la compatibilitat de la protecció
mediambiental amb el fet de dur a terme instalAlacions que
assoleixen aquests objectius turístics que avalam, hem volgut fer
aquesta proposició no de llei i marcar la pauta al Govern que
efectivament es pot fer un pla d’ordenació de recursos naturals
de l’Albufera i que aquest camp de golf sigui una realitat.
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Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posició intervé per
part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el
Sr. Llauger per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament, aquesta és una qüestió ja coneguda en aquest
parlament perquè vàrem tenir un debat de presa en consideració
d’una proposició de llei i ahir vàrem tenir una compareixença en
el Parlament. Per tant, intentaré centrar-me en aquells
arguments que més destaca la mateixa proposició i que més ha
destacat el proposant i que més corresponen a aquesta comissió,
com són l’interès turístic i els beneficis que pugui generar
aquest camp de golf de cara a la indústria turística.

L’argument principal d’aquesta proposta, per tant, és que és
bo per a la indústria turística i així hem arribat a aquesta
conclusió els empresaris turístics i hotelers d’aquella zona
després d’una reflexió. Nosaltres el primer que voldríem dir és
que respectam les opinions d’aquests hotelers, però també creim
que allò que s’hagi de fer en el territori, en un espai natural, ho
hem de decidir entre tots, entre els empresaris que lògicament
han de fer les seves propostes i han de ser tengudes en compte,
però també des d’uns poders públics que miren tots els
interessos tant de la indústria turística, com de la preservació del
medi ambient, com de fer-los compatibles, com de potenciar
altres factors o altres maneres de potenciar el turisme.

En aquest sentit nosaltres pensam que un camp de golf a una
zona d’alts valors naturals, com ja va quedar ben palès ahir a la
compareixença del conseller, no és la millor opció per a aquesta
zona. Nosaltres pensam que el turisme de cada vegada més
aprecia un entorn ben preservat i respecte de Son Bosc l’opció
turística més intelAligent, més de futur, més innovadora i més
diferent a allò que puguin oferir altres zones turístiques, és la
recuperació d’aquesta zona. Creim que elements com la mateixa
estació de les orquídies o la mateixa estació on els falcons
marins acuden a aquest espai a alimentar-se, fins i tot poden
tenir un interès turístic a explotar, a explotar de cara al futur,
que jo no voldria ara afirmar que té una rendibilitat immediata
més alta, però computant tots els interessos, d’una banda
turístics i d’altres de la preservació, crec que s’ha d’apostar per
a això en aquest sentit.

Dels valors naturals ahir en vàrem parlar molt, però jo
voldria incidir sobre una qüestió. Les mateixes entitats que
destaquen els valors naturals, també ens fan arribar la seva
reflexió sobre la incidència que la preservació o no preservació
d’aquest espai pugui tenir a la mateixa indústria turística. En
aquest sentit, després que moltes entitats de reconegut prestigi,
ja en vàrem parlar ahir, com Wetlands International, com la
Unió Internacional de la Conservació de la Naturalesa, s’hagin
manifestat a favor de la preservació d’aquest espai, darrerament
ha arribat un escrit al Govern d’una entitat ornitològica britànica
molt prestigiosa, que ells mateixos recorden que tenen més d’un
milió de socis, cosa que la converteix en la primera organització
conservacionista d’Europea, la Royal Society for de Protection
of Birds, que a la seva carta al Govern recorda també els
arguments turístics i diu que molts dels socis d’aquesta societat
viatgen a Mallorca i molts aprecien de manera molt important
la preservació d’espais com aquest de cara a elegir les seves
vacances. És a dir, ells mateixos ens fan la reflexió de cap on
hem d’orientar la nostra política turística en relació amb la
preservació dels espais.

Per cert, el Sr. Melià ha fet referència a la seva intervenció
que hi ha algunes entitats especialitzades en zones humides que
han afirmat que aquest camp de golf és compatible amb la
preservació d’aquest hàbitat, no ha esmentat quines, però el que
és evident és que les que són de reconegut prestigi internacional,
les reconegudes internacionalment com les especialistes en
zones humides, són precisament les que han parlat en favor de
la preservació de Son Bosc.

Respecte de l’altre concepte que ha estat repetidament
invocat, el de la seguretat jurídica, també són arguments que ja
es varen manejar ahir. Jo voldria recordar, una vegada més, que
l’àrea de Son Bosc ja estava inclosa en l’àmbit del Parc Natural
de l’Albufera l’any 2003 i que va ser un acte del govern anterior
el que el va excloure, un acte del qual hauríem d’examinar la
seguretat jurídica que proporciona amb la mesura que
simplement era una resposta del Govern a un requeriment de
l’Ajuntament de Muro, que també podríem qüestionar a partir
de quins informes ambientals i a partir de quines informacions
es va prendre. Per tant, la seguretat jurídica la volem tots, per a
la gent que ha de fer inversions, però també l’hauríem de
reclamar per a la protecció del nostre territori.

I el darrer argument que s’ha manejat, tant ahir com avui, és
que aquesta actuació per part del Govern de les Illes Balears
d’iniciar la tramitació d’aquest PORN és una actuació ad hoc,
o ad locum, hauríem de dir, destinada només a impedir la
construcció d’aquest camp de golf. Jo respecte d’això diria que
aquest és l’inici d’un PORN per al conjunt de l’Albufera, per
tant, és l’inici d’un PORN que haurà d’estudiar els valors del
conjunt de la zona i haurà d’establir mesures de protecció i
fórmules de protecció per al conjunt de la zona, però és veritat,
evidentment, que té un element de protecció d’un espai que
tenia l’amenaça immediata d’urbanització. I en aquest sentit, de
resposta immediata a una amenaça d’urbanització té el suport
del nostre grup parlamentari i té l’aplaudiment fins i tot del
nostre grup parlamentari. Moltes gràcies.



212 TURISME / Núm. 18 / 13 de maig del 2010 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument perquè, efectivament,
com ha anunciat el Sr. Melià, a les darreres hores ja hem tengut
oportunitat de parlar suficientment d’aquest punt en concret, i
estic ben segur que ni aquest debat ni quatre o cinc més seguits
sobre el mateix tema, portarien a variar les posicions dels
diferents grups parlamentaris.

En qualsevol cas i intentant no ser reiteratiu, sí m’agradaria
assenyalar que alguna afirmació que ha fet el portaveu d’Unió
Mallorquina, Sr. Melià, és coincident com a mínim amb el
nostre grup també. I és que estam segurs i donam suport al fet
que el turisme és el principal motor de l’economia de les nostres
illes, això ningú no ho posa en dubte. Per tant, l’aval en aquest
argument per aquest costat serveix. Però després, quan un
comença a analitzar, per donar suport a aquest principal motor
de la nostra economia, a la nostra principal indústria, el que és
necessari o el que no és necessari és quan començam a tenir
certes discrepàncies en relació amb el tema.

A mi m’agradaria que quedés clar que no es tracta, com a
mínim per part nostra, en cap cas de demonitzar instalAlacions
com els camp de golf. No crec que aquest sigui el punt central
de debat. El que sí tenim clar és que al marge que cada grup
d’opinió pot argumentar i pot mostrar l’aval de diferents
informes en diferents moments que donen suport a la seva tesi,
el cert és que tal vegada no fa falta cercar tants d’informes per
entendre que un camp de golf es pot construir i es pot executar
a molts d’indrets, a diferents tipus de terrenys; un espai amb
valors naturals no tries tu on el vols colAlocar, ho és per si
mateix, ho és perquè ja té aquests valors. Per tant, la capacitat
de recolAlocar a diferents indrets una instalAlació com un camp
de golf, no la tens a l’hora de recolAlocar un espai amb valors
naturals. Jo crec que això prioritza l’aspecte que ha de merèixer
especial atenció.

Per altra banda, no restam el valor que principalment l’illa
de Mallorca té amb aquests 23 camps de golf que ja existeixen,
però al mateix temps crec que no és bo restar importància al
valor que els nostres indrets i espais naturals també tenen de
cara a aquesta mateixa indústria que és el turisme, una cosa no
exclou l’altra. Per tant, hauríem de cercar l’equilibri i la manera
de poder sustentar aquest motor de la nostra economia, no amb
un, sinó amb tots dos sectors, els camps de golf per un costat i
els espais protegits per l’altre. 

Jo crec i repetesc, com ja he dit abans, que tots podem
justificar les nostres postures en base a informes de diferents
associacions, organitzacions que cadascú evidentment els fa en
funció d’allò que és especialment important per a ells, però jo
crec que fins i tot quan apuntam aquest argument que el sector
hoteler d’aquella zona, que els empresaris entenen que és
necessària aquesta instalAlació, jo crec que a aquests mateixos
empresaris no els resultaria gaire complicat en aquell mateix
entorn d’influència de tots aquests establiments hotelers, trobar
un terreny sense el condicionant dels valors naturals i
mediambientals que tenen aquests de Son Bosc per poder

executar en el seu cas i sempre que s’obtinguessin els informes
preceptius i els permisos necessaris que la normativa a dia
d’avui preveu per a l’execució d’un camp de golf, aquesta
instalAlació.

Crec que poc més ens queda a dir. Repetesc, crec que la idea
de cadascú, al marge del que puguem dir els diferents portaveus,
és molt clara i -repetesc- ni aquest ni sis debats més variaran
gaire les propostes. Per això no hi ha res més a dir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé el Sr. Flaquer per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Jo crec que la postura del Grup Parlamentari Popular en relació
amb aquest tema és prou coneguda, de fet nosaltres vàrem
impulsar una proposició de llei que en aquests moments és
objecte de tramitació en aquesta cambra i, per tant, en
coherència amb aquesta postura prou coneguda, nosaltres
donarem suport i votarem afirmativament aquesta proposició no
de llei. I ho farem fonamentalment en base a tres motius ben
importants.

En primer lloc perquè si parlam de valors naturals, jo crec
que també aquest projecte, aquest camp de golf té una història,
té un recorregut; és un projecte que com bé ha dit el portaveu
d’Unió Mallorquina no du oferta complementària ni hotelera ni
residencial, és un projecte que com no pot ser d’altra manera ha
d’utilitzar aigües depurades, per tant, compleix totes les
prescripcions que marca la legislació vigent a les nostres illes en
matèria de golf. 

Crec que a vegades els polítics ens equivocam en els
plantejament. Crec que tenim una legislació i hem de ser
capaços de complir-la i, si aquesta legislació marca unes
prescripcions i un projecte les compleix, són aquestes
prescripcions les que hem d’aplicar i complir -i en aquest cas les
compleix-, però és que a més aquest procediment o aquest
projecte -com els deia- no ve d’avui, ve de dotze anys enrere, ve
d’una llarguíssima tramitació rere i ha passat els informes
mediambientals oportuns, ha passat per la Comissió Balear de
Medi Ambient, ha passat pel Consell de Mallorca, ha passat per
l’Ajuntament de Muro. 

En definitiva, ha complert totes aquelles prescripcions que,
des d’aquest punt de vista, li eren oportunes o necessàries, si a
més -com apuntava el Sr. Melià- hi ha també altres informes
que no són necessaris d’organitzacions que ens indiquen que no
queden afectats els valors naturals com a conseqüència de la
construcció d’aquest camp de golf, crec que és evident que, des
del punt de vista dels valors naturals, no hi ha d’haver
entrebancs a la decisió de permetre aquesta construcció.
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En segon lloc, per un principi elemental del qual tots parlam,
però que molts pocs volem respectar, que és el de la seguretat
jurídica. Ho he dit abans, són dotze anys de tramitació, aquest
projecte compta amb el consentiment, compta amb l’aprovació
de l’Ajuntament de Muro, compta amb la declaració de l’interès
general del Consell Insular de Mallorca, compta amb els
informes favorables de la Comissió Balear de Medi Ambient i
té les llicències oportunes que li exigeix i li marca la llei.

Dimarts passat el Sr. Antich, president del Govern
d’aquestes illes, ens volia fer veure a tots que era el moment de
l’optimisme, el moment de la confiança i que no hi havia
d’haver lloc per als pessimistes, per a aquells que tot ho veuen
negre. Com podem infondre, com podem transmetre optimisme,
com podem transmetre confiança, ja no als inversors de fora que
ja fa estona que han fugit d’aquestes illes, sinó als mateixos
inversors d’aquí si després d’una tramitació de dotze anys -
dotze anys- amb tots els permisos nosaltres els tornam posar
entrebancs en el moment en què està a punt d’aconseguir-se
l’oportunitat de dur a terme aquesta inversió? 

Quin optimisme, quina confiança transmetem a la societat
per part del Govern quan tiram enrere tot una feina de dotze
anys d’un colAlectiu que en aquests moments a més no està
especulant, en cap moment no ha pensat vendre aquest projecte
amb les seves llicències, sinó que sempre ha manifestat l’interès
a desenvolupar aquesta inversió per afavorir, per millorar
l’oferta conjunta de la zona nord de Mallorca?

Quina confiança i quin optimisme donam a aquesta gent?
Com es compagina el discurs oficial del Sr. Antich amb
l’actuació concreta, amb el dia a dia del seu govern? 

M’agradaria que reflexionassin sobre aquestes paraules i que
fossin capaços de tenir en compte que els polítics moltes
vegades jugam amb els doblers dels ciutadans, amb les
inversions dels ciutadans que duen molts d’anys en aquest cas
darrere aquest projecte i que una vegada més un polític un bon
dia, un matí s’aixeca, decideix que s’ha de fer un PORN i
desbarata tota una inversió, tota una planificació, tota una
projecció de dotze anys enrere.

En tercer lloc, per si no basten aquestes argumentacions,
aquestes raons que els valors naturals han estat analitzats pels
òrgans oportuns d’aquesta comunitat autònoma, pel principi
elemental de la seguretat jurídica, per si no basten aquestes dues
poderosíssimes raons, n’hi ha una tercera i és l’econòmica. Com
volem fer nosaltres la protecció del medi ambient si evitam
qualsevol oportunitat econòmica, quan tots hem de recórrer a
aquella afirmació de finals del segle passat, del segle XX, que
es va dur a terme per les principals organitzacions ecologistes
a la Cimera de Río sobre el medi ambient que la pobresa és,
precisament, el pitjor enemic del medi ambient? 

La millor manera de protegir aquestes zones és precisament
donar activitat econòmica que permeti generar els recursos
suficients per dur a terme aquestes polítiques mediambientals.
Com pensen que podran recuperar, regenerar, preservar totes
aquestes zones des de la pobresa, des de la incapacitat de donar
sortida econòmica a la nostra indústria turística? 

Per què aproven plans de màrqueting i s’omplen la boca de
la necessitat de desestacionalitzar, de la necessitat d’apostar pel
segment de turisme d’elevat poder adquisitiu com és el golf i en
el cas concret, a l’oportunitat concreta de demostrar que creuen
en aquestes idees i en aquestes polítiques, a la primera que tenen
la malbaraten i l’eviten? Com compaginen vostès aquest discurs
i aquesta política?

Crec que és evident que quan el Sr. Antich expulsa del seu
govern a Unió Mallorquina hi ha una imposició claríssima -
claríssima- d’un dels partits del BLOC en relació amb aquest
tema del golf de Son Bosc. És evident que uns inversors, una
gent d’aquí -no de fora, d’aquí- que vol fer compatible
l’economia amb el medi ambient, que vol fer compatible la
possibilitat d’estirar turisme de temporada mitja i baixa cap
aquí, és evident que han hagut de pagar les conseqüències de la
imposició del BLOC i molt em tem que el Pla d’ordenació de
recursos naturals de l’Albufera no és una finalitat en si mateix
-no és una finalitat en si mateix-, molt em tem que només és un
instrument per evitar la construcció d’aquest camp de golf.

Em sembla absolutament imprescindible que els polítics
deixem de pensar en qüestions partidistes, en el que convé o no
convé des del nostre punt de vista, del partit i de les eleccions,
i pensem un poc més en els ciutadans que a Muro -a Muro, a
Muro- han dit ben clar mitjançant els seus òrgans municipals
que el que volen és aquest camp de golf de Son Bosc. 

Només demanaria per acabar una darrera cosa, que es
respecti el principi democràtic de les majories i que si aquest
parlament decideix en el seu dia que el camp de Son Bosc s’ha
de fer, el Govern compleixi i acati com no pot ser d’altra
manera el principi majoritari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Mixt? Té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull agrair el
suport al Grup Parlamentari Popular a aquesta proposició no de
llei. Vull dir que, efectivament, estic d’acord que allò que s’ha
de fer ho hem de decidir entre tots i no només ho han de decidir
els empresaris, però els empresaris són més importants, almanco
per Unió Mallorquina, la seva opinió és més important i té més
pes que una societat natural anglesa, també amb tot el meu
respecte per a la societat natural anglesa, però si la nostra
política turística l’ha de determinar una societat natural anglesa,
idò, crec que tal vegada no anem pel millor camí, però sobretot,
si ho hem de decidir entre tots, ho ha de decidir la majoria com
deia el Sr. Flaquer, ho han de decidir les institucions
democràtiques i en aquest cas, es dóna... no sé si dir la
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paradoxa, es dóna la realitat que la majoria claríssima a
l’Ajuntament de Muro i a les Illes Balears es partidària
d’aquesta instalAlació. Per tant, si ho hem de decidir entre tots,
està claríssim el que vol la majoria de tots, el que passa és que
n’hi ha que fan de tot i molt per no respectar aquesta majoria.

Miri, Sr. Boned, tothom està d’acord que el turisme és el
principal motor del país, bé, tothom està d’acord amb la frase,
però pels seus fets els coneixeràs, l’important són els fets i aquí
n’hi ha que respecten la frase, però fan tot el que poden perquè
el turisme no vagi bé, no donen cap ajuda, sinó que posen tots
els entrebancs que poden. Lògicament això no és estar d’acord,
no és ser coherent amb aquesta expressió que el turisme és el
principal motor de l’economia de les Illes Balears.

Per tant, el que hem de fer, amb uns empresaris que fa dotze
anys que tramiten un projecte, que tenen sentències favorables,
que han superat tots els controls mediambientals exigibles
d’acord amb la legalitat, és ser respectuosos i no dir-los
“després de dotze anys, saps què?, aneu a cercar uns altres
terrenys a veure si després el PORN també s’estendrà cap allà”.
Això no em sembla un plantejament seriós.

Com no em sembla seriós dir “és que l’any 2003 ja s’hi va
incloure”, no, és que l’any 2003 ja s’hi va incloure per
torpedinar l’execució d’aquest camp de golf perquè primer va
ser la tramitació del camp de golf que es va iniciar -com hem
recordat- l’any 98 i després va ser l’ampliació del parc natural,
i el calendari en aquest cas demostra fefaentment el que es
pretenia amb aquesta ampliació, com es va demostrar ahir molt
clarament a la compareixença del conseller que el PORN. 

Vostè Sr. Llauger, em diu “és per al conjunt de la zona, per
a la seva protecció i la bona gestió de tot l’Albufera”, idò el
conseller no se’n va adonar ahir!, el conseller no se’n va adonar
ahir, ni li va merèixer tota la zona el seu interès ni dues frases
durant tota la seva compareixença, la qual cosa ja li vaig
manifestar ahir que trobava que era trist i lamentable que un
PORN que és per tot l’Albufera no requerís el seu interès i les
seves explicacions.

Aquí, en opinió d’Unió Mallorquina, del que es tracta és de
tirar endavant l’activitat econòmica com deia el Sr. Flaquer; del
que es tracta és d’intentar sortir de la crisi, del que es tracta és
de tenir unes regles de joc respectades i que siguin conegudes
i que generin confiança als operadors jurídics i per tant, del que
es tracta en definitiva és de poder compatibilitzar la necessària
protecció ambiental i natural amb la indústria turística i amb la
generació de riquesa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam a continuació a votar
aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

A favor 9; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 833/10.

2) Proposició no de llei RGE núm. 969/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació del Decret
legislatiu 2/2005, de 5 de març.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
969/09, del Grup Parlamentari Popular sobre modificació del
Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març. 

Per tal de defensar la Proposició no de llei RGE núm.
969/10 intervé per part del Grup Parlamentari Popular la
diputada Sra. Gener per un temps de deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, no hi
ha dubte que per competir amb noves destinacions turístiques
emergents és imprescindible que les organitzacions turístiques
i l’entorn urbà en general estigui en les millors condicions
possibles per tal d’oferir un producte turístic de vertadera
qualitat. És obvi que l’estat de les nostres urbanitzacions
turístiques té una forta incidència en la competitivitat i
comercialització de la destinació ja que forma part del producte
turístic que oferim. 

Una qüestió fonamental a tenir en compte és que, a l’hora de
tenir i mantenir el producte turístic de les nostres illes en bones
condicions, els ajuntaments juguen un paper fonamental quant
als serveis que ofereixen tals com servei de neteja, recollida i
eliminació i tractament de residus, entorn urbà cuidat i embellit,
seguretat ciutadana, protecció civil, senyalística, etc. La
problemàtica derivada de la seva gestió es veu agreujada si
aquest municipi disposa d’una gran dispersió geogràfica i si a
més disposa de distintes urbanitzacions turístiques a les quals ha
de donar els mateixos serveis que al nucli residencial principal.

Tots aquests aspectes depenen en gran mesura del grau
d’eficàcia i compromís assumit per cada ajuntament i a la
vegada aquest compromís o voluntat política depèn de la
capacitat de finançament que té el municipi. De tots són sabudes
les dificultats de finançament que tenen avui els ajuntaments, no
només pel dèficit històric que pateixen en finançament en haver
d’assumir competències que no els són pròpies, sinó que la seva
situació financera s’ha vist agreujada per la crisi econòmica
generalitzada existent que s’ha traduït en una disminució dels
principals ingressos municipals com l’impost de construccions
i altres taxes. 
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Aquesta disminució dels ingressos ha afectat encara més
negativament aquells ajuntaments on s’han d’atendre i donar
serveis no només a totes les necessitats dels residents sinó
també als visitants i turistes que suposen una població flotant
que en algunes èpoques de l’any es pot multiplicar per... uns
quants dígits la població resident. Per tant, podem afirmar que
les necessitats de finançament es veuen incrementades
considerablement en el cas dels municipis que tenen un elevant
nombre de turistes i habitants amb segones residències als quals
han de donar serveis i bones infraestructures. 

És per tot això que els municipis amb més turisme,
compatibilitzat en termes de places d’allotjament turístic o en
nombre de pernoctacions, han de ser compensats amb un
finançament extra, un plus, tal i com reconeix la Llei reguladora
de les hisendes locals per a aquells municipis qualificats segons
la llei com a municipis turístics.

Segons aquesta llei els municipis turístics rebran un
finançament extraordinari equivalent al 2,0454% de la
recaptació en el terme municipal dels imposts especials
d’hidrocarburs i tabacs. Sense cap dubte això suposa una ajuda
important per compensar el major nivell de despesa en el qual
han de fer front, però el problema és que així com està aquesta
llei actualment a tota Espanya en el 2009 únicament s’han
reconegut 21 municipis turístics i a les Illes Balears només un,
Calvià.

La realitat és que molts altres municipis també haurien de
ser reconeguts com a tal ja que han d’oferir serveis, tal com
m’he referit abans, a moltes més persones que les censades i,
per tant, és obligat comptar amb més supòsits i requisits dels
que preveu aquesta llei. Des del Partit Popular consideram que
s’haurien de tenir en compte tots aquells municipis on durant tot
l’any mantenguin una afluència de visitants superior al nombre
de persones censades en el padró municipal. També s’haurien
de tenir en compte tots aquells municipis on el nombre de places
reglades d’allotjament turístic sigui igual o superior a la meitat
del nombre de persones censades.

En definitiva, creim que s’hauria de computar el nombre de
places turístiques i/o el nombre de visitants pernoctant, per tant
consideram que s’hauria d’ampliar de dos supòsits que
actualment contempla aquesta llei a quatre per tal que es pugui
determinar quins municipis han de ser considerats com a
municipi turístic i que puguin ser considerats com a  tals aquells
que compleixin dos supòsits dels quatre que hi hauria. 

És per tot això que el Grup Popular presenta aquesta
proposta d’acord amb la qual instam el Govern central a aprovar
la modificació del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2005, de
5 de març, concretament a l’article 125 i en el punt 1 per tal
d’afegir dos nous supòsits que puguin complir els municipis per
ser considerats municipis turístics. Es tractaria d’afegir en el ja
existents punts a) i b) dos punts més que serien el punt c) i el
punt d), que literalment dirien, el c) seria “que durant tot l’any
es mantengui una afluència de visitants pernoctant en els
mateixos superior al nombre de persones inscrites en el seu
padró municipal de residents”; i un punt d) que seria “que el
nombre de places reglades d’allotjament turístic sigui igual o
superior a la meitat del nombre de persones inscrites en el seu
padró municipal”.

D’aquesta manera, si aquesta modificació de la llei fos
acceptada tindríem que es podria considerar com a municipis
turístics a les Illes Balears un bon nombre de municipis més a
més de Calvià, concretament hi entrarien directament
Ciutadella, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep i Santa
Eulària. A més, també podria ser que hi entressin perfectament
aquells municipis de menys de 20.000 habitants, però que també
complirien els dos nous requisits que hem afegit, i d’aquesta
manera també podrien accedir a aquest finançament extra
Alcúdia, Capdepera, Muro i Sant Llorenç des Cardassar. Segons
també l’evolució del nombre de pernoctacions i segons com
anessin cada any fins i tot també podrien entrar dins aquest grup
Santa Margalida, Santanyí, Ses Salines, Son Servera, Es
Mercadal, Es Migjorn i Sant Lluís.

Per tant, pensam que aquesta és una proposta en positiu, una
proposta que intenta ajudar per una banda el finançament dels
ajuntaments que s’han de fer càrrec d’aquelles urbanitzacions i
s’han de fer càrrec amb un sobre esforç del manteniment i dels
serveis que atenen per mor de tenir aquestes urbanitzacions
turístiques i per tant pensam que seria una manera no tan sols de
millorar el seu finançament sinó també de millorar en definitiva
el producte turístic que oferim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar que Unió Mallorquina
donarà suport a aquesta iniciativa del Grup Parlamentari
Popular. Entenem que és una iniciativa possibilista, no arriba a
l’horitzó desitjable perquè és evident que hauríem de garantir
que aquells municipis que, diguem colAloquialment, a les Illes
Balears sabem que són turístics doncs tots aquests fons, diguem,
de iure, també tenguessin aquesta consideració. Si em permet la
broma, pensava que a Alcúdia garantiríem aquesta condició;
veig que té qualque dubte. Però, bé, en principi en tot cas és una
millora, no deixa de ser un sarcasme que només hi hagi un
municipi turístic a les Illes Balears, és evident que això ja ho dit
tot d’una situació que no és molt presentable, que hauríem
d’anar més enllà, no només de la realitat actual i de la proposta
que fa el Partit Popular sinó que, ja dic, hauríem d’avançar, però
lògicament això és una passa en positiu i per això li donarem el
nostre suport. 
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La situació de les arques municipals i del finançament local
ja va quedar perfectament reflectida a una moció que vàrem
debatre aquest mateix dimarts a instàncies d’Unió Mallorquina,
i per tant tampoc no reiterarem els arguments, però aquesta
proposició del Partit Popular toca un aspecte molt concret, però
crec que és molt significatiu i molt positiu que posem aquesta
realitat damunt la taula. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que l’interès que
puguem tenir en la consideració de municipis turístics, la podem
compartir. En aquests moments tenim aquestes dues condicions,
de poblacions de dret superiors a 20.000 habitants per una
banda, o que el nombre d’habitatges de segona residència superi
el nombre d’habitatges principals, i en la línia d’incrementar
efectivament aquests supòsits nosaltres creim que probablement
el més encertat hagués estat obrir un debat amb els ajuntaments,
representats a través de la Federació d’Entitats Locals, per tal de
poder veure també quines són les mesures que es podrien
incorporar, supòsits que es podrien incorporar i podrien
interessar als ajuntaments.

En tot cas, i com que ara ja tenim la proposta damunt la
taula, i al marge que aquest debat dins la FELIB es pugui fer,
nosaltres podríem estar d’acord amb el punt d) que proposen.
Així mateix faríem una proposta de canvi, aquí on diu que el
nombre de places reglades d’allotjament turístic sigui igual o
superior a la meitat del nombre de persones, directament dir que
sigui superior; difícilment serà clavat, igual, a part que és el
mateix text que hi ha en el punt b), on diu que el nombre
d’habitatges de segona residència superi el nombre d’habitatges
principals, no diu que sigui igual o superior sinó que ja
directament demana que superi. Per tant creim que seria molt
més aclaridor.

I, això sí, respecte del punt c) tenim alguns dubtes respecte
d’aquest punt. De fet l’afluència de visitants durant tot l’any vol
dir tots i cada un dels dies de l’any, entenem nosaltres, i això no
sé si al final tendria alguna virtualitat o no, perquè la
pernoctació tots i cada un dels dies de l’any que sigui superior
al nombre de persones inscrites al padró, ja deim, tenim dubtes
de l’aplicació d’aquest punt i de com podria afectar i si realment
tendria virtualitat o no. Per tant aquest punt c) el posaríem en
dubte, i sí que ens semblaria bé aquest punt d) amb la
modificació que hem comentat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Carretero per un temps de deu minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta proposició no de llei que presenta el Partit Popular no
és nova, és la mateixa que ja ha presentat a diferents
institucions, com per exemple al Consell Insular de Menorca o
a diversos ajuntaments. De fet a mi m’estranya que no s’hagi
corregit qualque error, com per exemple que es tracta, crec, pel
que jo he pogut comprovar, del Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, no del Decret Legislatiu 2/2005, com es manté encara
a la proposició no de llei. 

I una falsedat que també és manté és que, per exemple,
Menorca hagi perdut 400.000 turistes, cosa que no s’ajusta a la
realitat, que la realitat és que s’han reduït en 380.000 els turistes
estrangers però s’han incrementat en gairebé 200.000 els turistes
nacionals, però bé, suposam que aquestes falsedats són
provocades per unes ànsies de mantenir discursos catastrofistes.

Però, com deia, per tant, és un tema debatut. El PSOE de
Menorca ja es va manifestar, i dic de Menorca perquè
l’exposició de motius, no sabem per què, parla de Menorca, i
com he dit el PSOE de Menorca ja es va manifestar, ho va fer
en el debat que va tenir lloc en el Consell Insular de Menorca,
i el Grup Parlamentari Socialista ho farà en idèntic sentit, és a
dir, presentant la mateixa esmena que es va presentar en aquella
institució, que era una esmena de substitució dels apartats c) i
d), els dos darrers, a canvi de la incorporació d’un text on es
proposa la catalogació com a municipi turístic a favor de tots els
municipis insulars. No els relataré perquè, com he dit, és a favor
de tots els municipis de les Illes Balears, sense perjudici del
compliment dels requisits inclosos actualment a l’article125.1
o dels que amb aquesta PNL es pretenen incorporar. De fet crec
que seria convenient l’eliminació, per exemple, del punt c)
perquè és indefinit, indeterminat i jo crec que molts de
municipis de les Illes Balears, per no dir gairebé tots,
l’incomplirien. 

Per tant mantenim l’esmena que ja va ser presentada en el
consell insular, que el que proposa és que tots els municipis
turístics de les Illes..., bé, de fet insulars, açò també inclouria les
Illes Canàries, siguin considerats com a turístics. Per tant és una
millora indiscutible del text, i en cas d’aprovar-se la nostra
esmena suposaria una millora substancial del finançament de
tots els municipis de les Illes Balears que, per cert, són tots els
que es veuen afectats pels impactes del turisme, i per altra banda
també són tots els que es veuen afectats pels costos de la
insularitat. Creim, per tant, que un vot favorable a la nostra
esmena suposaria una clara millora en el text i una clara millora
de la finançació o el finançament de tots els municipis de les
Illes Balears.

A més a més, respecte de les dificultats per tots conegudes
que tenen de finançament els municipis, jo crec que la tenen
tots, els municipis turístics i els municipis no turístics. Fins i tot
hi ha municipis no turístics que desitjarien tenir la recaptació via
contribució urbana o via taxes que tenen els turístics. Seria una
qüestió molt discutible si està millor o pitjor finançat un
municipi turístic o no turístic. Els que realment tenen dificultats
són els municipis que han estat mal gestionats el darrer any,
sobretot aquells que no han aprofitat els anys de bonança sinó
que s’han dedicat a malbaratar recursos.
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I no hem de recordar tampoc en tots els debats que es tenen
en aquesta cambra que les altres administracions i també el
Govern central, com és conegut, tenen dificultats econòmiques,
i molt difícilment podran afrontar una millora del finançament
dels municipis. Ara bé, si ho fa, nosaltres consideram que seria
desitjable que ho fes per tots els municipis de les Illes Balears.
La proposta seria més clara, seria més justa i agafaria més força
sobretot si surt aprovada per unanimitat, i potser a Madrid es
podria tenir en consideració i podríem aconseguir modificar el
Reial Decret 2/2004, de 5 de març.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Vol fer ús de la paraula el Partit
Popular? La Sra. Gener té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per agrair el
suport d’Unió Mallorquina a aquesta proposta. Referent a
Alcúdia simplement una precisió: jo he dit que entraria
segurament considerant els punts c) i d), però tal vegada no
m’he expressat, però és segur que és un dels municipis que en
quedaria clarament beneficiat.

Respecte a la postura que ha manifestat el PSM, bé, vull dir
que l’esmena que vostè ens proposa pràcticament no té
incidència si vostè em diu de treure la paraula igual o superior.
De fet és lògic que si es diu igual és pel cas en què fos
exactament igual la xifra, idò que també entrés, per allò que no
per un, perquè en falti un, vull dir que realment és quasi és més
positiu mantenir “igual o superior”. Però bé, no és un tema que
fos molt difícil d’acceptar perquè, bé, creim que és exactament
el mateix.

En referència a la postura i a l’esmena que ha presentat el
PSOE, primer de tot li he de dir que potser sí que hi ha un error
de transcripció, que en tot cas després passaré a la Mesa, perquè
és el Decret 2/2004, de 2005, efectivament, i efectivament
també Sr. Carretero és una falsedat que s’hagin perdut 400.000
turistes, perquè a dia d’avui n’hem perdut molts més, molts més,
ho tenim comptabilitzat, emperò en açò sí que té tota la raó.

Pel que fa referència a la proposta d’esmena que vostè ens
fa, vostè vol que incloem tots els municipis. No sé si aquesta és
una proposta trampa, perquè jo no sé si quan al Govern central
arribi aquesta proposta i amb les dificultats econòmiques, com
bé vostè ha dit, que té, farà cas o no farà cas de posar en marxa
per molta unanimitat que hi hagi en aquest parlament. Nosaltres
hem presentat una proposta que és molt assenyada, que està
molt ben pensada i que és, creim, més justa. 

O sigui, està molt clar, i vostè ha volgut encetar un altre
debat, que els municipis necessiten més finançament, hi ha un
dèficit de finançament històric, que per cert el Sr. Zapatero no
haurà resolt, emperò nosaltres anam més enllà d’aquesta
demanda històrica que tenen tots els municipis, nosaltres posam
de manifest que els municipis que justament s’han de fer càrrec
de més serveis pel fet de tenir una població flotant, pel fet de
tenir urbanitzacions turístiques i haver de donar més serveis i
més manteniment, aquests municipis han de ser més compensats
que els altres. Per tant tampoc no seria just que tots els
municipis de Balears entrin perquè no tots tenen les mateixes
obligacions o no tots fan el mateix sobreesforç quant a la seva
contribució a la millora del producte turístic, i per tant nosaltres,
d’una manera assenyada, possibilista i que tengui una raó de ser,
idò assenyalam que hi hagi un finançament extra, a part de tot
el finançament que pugui ser compensat per als municipis, però
a més a més tots aquells que han de fer un sobreesforç perquè
tenen més places turístiques, perquè en definitiva tenen més
turistes i tenen per tant una població flotant a la qual han de
donar més serveis, aquells han de ser compensats.

Per tant nosaltres pensam que s’ha de mantenir la proposta
tal i com la proposam, tal i com l’hem presentada, efectivament,
a altres institucions, on per exemple a l’Ajuntament de
Ciutadella va ser aprovada per unanimitat sense cap problema
i sense cap tipus d’esmena. L’esmena que vostè diu tampoc no
va ser en aquests termes en el consell insular, i el que
m’estranya és que en el Senat, on ja l’han presentada i ha estat
acceptada, el Partit Socialista no presentés aquesta esmena que
entrin tots els municipis, supòs que perquè veia que era realment
inviable.

Per tant, Sr. Carretero, no li podem acceptar aquesta
proposta i agraïm una vegada més el suport que pugui tenir. Jo
convidaria el PSM a sumar-se a la proposta tal com està,
simplement perquè és així com s’ha presentat a totes les altres
institucions, i pràcticament no varia el sentit i el contingut que
vostè li volia donar amb la seva proposta d’esmena. I en
definitiva ens agradaria que quan arribi al Govern central
prenguin en consideració aquesta modificació i que realment
pogués ser una realitat que tots aquests municipis que fan un
sobreesforç i que contribueixen a la millora del nostre producte
turístic, a la millora del servei i els serveis que oferim als
nostres visitants i també als residents pugui ser una realitat i
puguin gaudir d’aquest finançament extra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener.

Passarem a continuació a votar aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
969/10. 

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