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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. CASTRO I GANDASEGUI:

Carme Castro substitueix Pere Palau.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Bon dia, Sra. Presidenta. María Luisa Morillas sustituye a
José María Costa.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Eduard Riudavets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al primer punt de l’ordre del dia
d’avui consistent en les preguntes RGE núm. 12825 i 12826/09
i 466, 467 i 468/10, totes de la Sra. Vinent.

Assisteix l’Hble. Consellera de Turisme, Sra. Joana Maria
Barceló i Martí, que ve acompanyada de la Sra. Irene Rigo, cap
de Gabinet, i de la Sra. Marta Cunill, cap de Premsa.

I.1) Pregunta RGE núm. 12825/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis de turisme.

I.2) Pregunta RGE núm. 12826/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis de turisme (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 12825/09, sobre
convenis de turisme intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular Sra. Assumpta Vinent i Barceló, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair a la
consellera que hagi vingut a contestar aquestes preguntes i als
alts càrrecs que l’acompanyen, perquè sabem que són preguntes
que són de molt enrera, quan ja hi havia tal vegada dos
consellers abans que vostè que la precedien i, per cert, com que
és la quarta, també li demanam que duri fins a final de
legislatura, li ho demanam i li ho desitjam pel bé del turisme. 

Bé, aquestes dues primeres les agruparem perquè eren
preguntes i escrites, la RGE núm. 12825 i 12826, sabem que són
referides als convenis que hi ha hagut amb els diferents
majoristes de viatges i per tant, açò ja està signat. I més que res
era demanar amb qui es signarà, a quins mercats aniran referits
aquests convenis. També quina quantitat de doblers aporta cada
administració i quan estava previst la signatura, cosa que està
totalment desfasat perquè ja està signat. Però com que li agraesc
que hagi vingut, si ens dóna una explicació, nosaltres ens
donarem per ben resposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li contesta la consellera de Turisme.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies. En primer lloc disculpar el fet que no s’hagi
contestat dins el termini per escrit i que era el que pertocava. Per
tant, en aquest sentit lamentar aquest desfasament que hem
tingut i intentar donar-li, evidentment, les informacions
necessàries.

Aquest conveni amb els majoristes de viatges on s’ha signat
un acord, que es va signar dins el marc de la Fira FITUR aquest
mateix any, són TUI Alemanya, TUI Anglaterra, Cosmos,
dedicat també al mercat anglès, REVE, al mercat alemany i
Thomas Cook, també lligat al mercat anglès. Són els cinc
majoristes que han signat acords, on participen, com bé saben,
la Secretaria d’Estat de Turisme, el Consell Insular de Menorca,
la Federació Hotelera de Mallorca i el Govern de les Illes
Balears. Són convenis de 2010 a 2012, per tant, de tres anys.
Aquests convenis suposen una aportació econòmica global de
9 milions d’euros, 3 cada any amb una següent participació:
l’Estat aporta 1 milió d’euros, la comunitat autònoma n’aporta
1,5 i el Consell Insular de Menorca 500.000 euros.

Aquests convenis tenen dues parts i a més a més amb
comissions de seguiment a fi de poder fer un seguiment anual
amb dues comissions obligatòries, juliol i setembre, per
comprovar el compliment dels acords. Els acords lliguen amb
cada un dels anys, de tenir uns determinats increments de places
i d’arribades a l’illa. És a dir, hi ha d’haver un compliment
d’increment a tots i cadascun d’aquests acords i amb tots i
cadascun dels majoristes, en una situació de decreixement de
Menorca. Per tant, compromís anual 2010, 2011 i 2012
d’increments tant de capacitat d’arribada, com de visitants
efectivament arribats. Per açò cada un d’aquests majoristes
presentava una proposta de pla de màrqueting mitjançant
actuacions concretes i específiques que ajudaven d’alguna
manera, que és la part que es finança, per aconseguir aquests
objectius.

Per tant, aquests convenis, aquests recursos econòmics estan
lligats al compliment d’aquests objectius -repetim- amb dues
comissions de seguiment formal i evidentment també amb la
comprovació que aquestes campanyes de promoció s’estan
realitzant. Precisament aquests dos dies a Menorca han passat
els diferents majoristes per explicar les seves campanyes de
promoció, com es feien dins cada un dels àmbits, per tant, poder
fer un seguiment estricte després de cadascun d’aquests
convenis. Esperem que aquests convenis dels quals es pot fer
aquest seguiment més objectiu, suposin un increment pel que fa
referència a les estades, tant del mercat britànic, com del mercat
alemany a l’illa de Menorca.
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Les xifres concretes que correspon a cada un dels majoristes,
és un poc el que se’ns demana per part d’ells, entorn a la
necessària confidencialitat de les empreses privades, però que
tenen evidentment a disposició a la conselleria, sense cap tipus
de problema, igual, que les campanyes que donen suport a
aquest compromís.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Barceló per la
seva resposta. Aquest any ha estat el primer any, estarem atents
una mica a les dades que es produeixin dins aquest estiu o
aquesta temporada i segurament dins el pròxim curs polític ja
tendrem els resultats d’aquest primer any.

Per tant, crec que era important en aquests moments apostar
per Menorca, ja que ha perdut tots aquests anys molts de turistes
i havíem de fer una aposta valenta en aquest sentit. El que no
m’ha quedat molt clar és si les actuacions concretes es proposen
pels majoristes o de comú acord amb les administracions. No sé
qui marca aquestes actuacions; açò és l’únic que em queda un
poc dubtós. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies. Dia 15 de setembre hi ha d’haver aquesta
segona comissió de seguiment i perfectament podrem fer balanç
el que ha estat i els recursos econòmics que haurà suposat
d’estricte compliment dels convenis. Per tant, dia 15 de
setembre és la data pel que fa referència a revisió, i en aquest
sentit la compareixença obligada d’aquesta consellera en
aquesta comissió per donar-los compliment de cada un dels
majoristes i del cost de la campanya que en el 2010 se suposa de
3 milions d’euros, de quin ha estat el nivell d’execució i
compromís i evidentment dels resultats per a cadascun d’aquests
majoristes i a cada un dels mercats.

Pel que fa referència a les campanyes, es varen treballar en
el mateix moment que se signaven els convenis; hi havia unes
propostes per part dels majoristes de viatges que varen ser
treballades dins aquest marc de la conselleria, l’Estat, consell
insular i federació hotelera. Cadascun d’ells presenta i està a la
seva disposició, quin és el pla de màrqueting concret, amb quins
mitjans, quins programes, quins fulletons, fins i tot quins
dissenys específics de cadascun que donen aquest contingut en
relació amb el compromís.

Per tant, són acords treballats de manera conjunta i que
s’incorporen als mateixos convenis. Per tant, són promocions
molt específiques, molt concretes, tant de seminaris, visites
d’agents de viatges, periodistes, fulletons, programes de
televisió, tot un seguit d’actuacions cada un en relació amb les
seves quanties econòmiques que van subjectes a cada un
d’aquests convenis. Aquestes propostes són evidentment a
l’abast de qualsevol grup parlamentari perquè és un material,
són uns compromisos perfectament transparents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 466/10, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reglament de l'anomenat
decret Nadal.

I.4) Pregunta RGE núm. 467/10, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reglament de l'anomenat
decret Nadal.

Per formular la pregunta RGE núm. 466/10, sobre el
reglament de l’anomenat Decret Nadal intervé la diputada del
Grup Parlamentari Popular Sra. Assumpta Vinent per un temps
de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. També agruparia la 466 i la 467
perquè fan referència totes dues al reglament de l’anomenat
Decret Nadal i també fan referència al Consell Insular de
Menorca.

Nosaltres hem pogut saber, perquè tampoc no tenim molta
més informació, que el Consell Insular de Menorca va
interposar un recurs contenciós contra aquest decret i ens
agradaria que ens pogués explicar en quins punts no estava
d’acord, el consell insular. I si amb les negociacions que hi ha
hagut entre la conselleria i el consell insular s’ha pogut arribar
a cap acord per retirar aquest contenciós contra aquest decret. I
si s’ha retirat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li contesta l’Hble. Sra. Joana Maria
Barceló, consellera de Turisme.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies. En aquests moments només es té constància
de l’anunci de la interposició del recurs, però no encara del seu
contingut. Aquesta és la situació jurídica real en aquest moment.
Sí li puc assenyalar o aprofundir un poc amb aquestes respostes
que es varen presentar alAlegacions en el seu moment del tràmit
d’aquest decret i que aquestes alAlegacions per part del Consell
Insular de Menorca es varen plantejar en tres conceptes: el
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primer era el que fa referència a la urgència de la tramitació; en
segon lloc a l’àmbit competencial; i en tercer lloc en el que fa
referència a la regulació o a la modificació del règim actual dels
agroturismes.

Aquests tres aspectes, que es varen contestar aquestes
alAlegacions en el seu moment a través dels informes jurídics
corresponents, en primer lloc el que faci referència a la urgència
ja el mateix decret neix del desenvolupament del decret llei que
es va aprovar el mes de febrer del 2009, de mesures urgents per
a l’impuls de la inversió a les Illes Balears. Dins aquest decret
llei s’establien uns terminis per desenvolupar els reglaments.
Per tant, la urgència de la tramitació anava lligada
fonamentalment que era un decret que també tenia aquesta
voluntat d’urgència en l’actuació i que els terminis
reglamentaris evidentment eren breus. Per tant, en aquest sentit
es va contestar aquesta alAlegació.

En segon lloc -i tal vegada és la part més fàcil- és el que fa
referència al règim actual dels agroturismes, que aquest decret
modifica. Així i tot s’ha d’assenyalar que aquesta modificació
no va en perjudici en absolut de les competències del Pla
Territorial de Menorca perquè la seva regulació a través del Pla
Territorial de Menorca és més expressa i per tant, l’assessoria
jurídica de la conselleria assenyala que de no coincidir, és a dir,
la definició del que fa referència al decret, si no coincideix,
s’entén que seran d’aplicació les previsions del Pla territorial,
tal com efectivament estableix l’article 24 de la Llei 6/1999, de
3 d’abril, de directrius d’ordenació territorial de les illes. Per
tant, en aquest sentit màxim respecte a la pròpia reglamentació
que el consell insular té a través del Pla territorial i que aquest
decret no hi incideix en absolut i respecta totalment.

El tema de l’àmbit competencial tal vegada és el que s’ha
discutit més. Jo voldria assenyalar d’una manera molt clara que
per la banda del Govern i de la conselleria no hi ha la més
mínima voluntat en absolut d’interferència o d’assumir
competències que no li corresponen. Per tant, màxim respecte
a les competències dels consells insulars i evidentment en
aquest cas també de l’ordenació turística. El Govern en el
preàmbul del decret fa una referència clara que aquest decret o
la matèria que regula aquest decret és el que essencialment
adjectiva o procediment i que, per tant, en aquest sentit la vol
lligar i la lliga amb tot el que fa referència al foment del
desenvolupament econòmic que incideix evidentment en
l’ordenació i la planificació de l’activitat econòmica, o que fins
i tot es podria lligar amb la regulació de les pròpies empreses i
establiments turístics, que és una de les competències que es
queda el Govern de la comunitat autònoma. 

Malgrat que es fa amb aquesta intencionalitat aquest
desenvolupament reglamentari, incidint en la part més general
que el mateix títol assenyala, d’impuls a l’activitat econòmica,
evidentment no hi ha en absolut cap problema, ni de molt, que
si el consell insular en allò que fa referència a la seva capacitat
d’ordenació turística, té -i evidentment totalment reconeguda-
fa el seu reglament de desenvolupament d’aquest decret,
evidentment màxim respecte i, si s’escau, la modificació del
nostre propi decret de reconeixement. Vull dir que en si no
hauria de significar cap tipus de problemàtica al respecte.

Per tant, en el moment en què el consell tengui un reglament
propi de desenvolupament, tot el respecte del món, com no pot
ser d’altra manera. Però la intenció del Govern evidentment
anava més lligada a tot allò que eren tràmits, ordenació i
reglamentació dels establiments turístics i no una voluntat
d’incidència a les competències i, com també hem deixat clar,
la part d’agroturismes i evidentment un pla territorial que es
respecta totalment i que no hi ha el més mínim dubte
d’interferència.

LA VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Simplement agrair-li que
vertaderament ens hagi contestat aquests punts perquè no ho
coneixíem i era interessant saber quins eren els punts que el
Consell Insular de Menorca remarcava per tal de posar aquest
recurs. De totes maneres ara estam tramitant la llei, per cert,
també hi ha molts de punts d’acord amb tots els partits polítics
i per tant, crec que d’aquí poc, encara que ha estat llarga, podem
aprovar i s’està ratllant de tots els temes que fan referència a
totes les illes.

Per tant, moltíssimes gràcies i res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. En torn de contrarèplica intervé la
consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Jo crec que en aquest moment el més prudent és esperar que
s’acabi la tramitació del decret llei i a partir d’aquí, fer a través
dels reglaments de desenvolupament per intentar tenir un acord
més ample sobre les reglamentacions que corresponen al
Govern, que corresponen als consells amb total coordinació. En
absolut es voldria establir el més mínim problema competencial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 468/10, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la fira de turisme FITUR.

I finalment en el torn de preguntes per formular la RGE
núm. 468/10, sobre la fira de turisme FITUR intervé la diputada
del Grup Parlamentari Popular Sra. Assumpta Vinent per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta pregunta ve un poc
arran de la informació que nosaltres veim a través dels mitjans
de comunicació. Volem saber amb quin criteri es colAloquen els
estands a les fires de turisme, la de FITUR per exemple. Molta
gent va criticar el fet que el de Menorca estigués una mica
arraconat. No sé si això es fa per sorteig o és simplement la
distribució que toca. Però clar, tothom va criticar que l’estand
era molt polit, però que havies d’anar amb lupa per trobar-lo. Jo
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no l’he vist, però per les crítiques que hi ha hagut li agrairia que
vostè ens aclarís aquest punt i queda aclarit.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Li respon la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Sempre ha estat un tema de difícil conjugació. Tenim l’espai
que tenim, l’estand s’ajusta a un concurs previ que es fa, i sí que
he d’assenyalar en aquest cas que el projecte de l’estand de les
Illes amb ubicacions va ser comunitat i es va presentar a
cadascuna de les Illes. A vegades evidentment veure-ho damunt
plànol o veure-ho posat, pot suposar alguna dissonància, però
per part de la conselleria es va fer un esforç i es va presentar a
cada illa el resultat del concurs, i en aquest sentit no s’havia
detectat, en el moment de la presentació del concurs, cap tipus
de problema. Per tant una vegada presentat tothom va fer una
valoració positiva, i en aquest sentit es va tirar endavant. 

Formalment no tenim cap queixa ni cap..., cap queixa
registrada ni reconeguda. Sí és cert que per exemple a la ITB,
que vam reordenar segons l’espai les diferents taules de
representació de les Illes, idò el nivell de satisfacció va millorar.
Per tant sempre és difícil trobar..., i sobretot també veure-ho en
plànol o veure-ho muntat, i l’espai és el que és i la gent s’ha
d’anar ubicant. 

Intentarem, però, repetesc, s’havia presentat el projecte a
cada illa i la gent havia valorat que era un bon projecte. Després
anam fent aquests ajustaments perquè evidentment tothom es
trobi el més còmode possible i el més satisfet possible, és a dir,
també és la voluntat clara per part de la conselleria sense el més
mínim problema, però no s’havia detectat prèviament a la
presentació cap problema, i s’havien fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Vol utilitzar el torn de
rèplica? Endavant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No, només per donar-li les
gràcies i que vertaderament a vegades consideram que sí que és
ver que és difícil quan ho veus damunt plànol però, bé, li deman
com a menorquina també que tengui present el fet que a
Menorca hem perdut molt de turisme i que precisament potser
podríem a les pròximes fires tenir una miqueta més clara la
ubicació. Nosaltres l’ajudarem des de l’oposició perquè sigui un
lloc més ben destacat, però, clar, jo també entenc que totes les
illes es mereixen el mateix tractament, no tenc cap problema per
reconèixer que... 

Però, bé, gràcies per haver-nos contestat i nosaltres també
comprenem aquesta situació que a vegades es produeix, però,
bé, també és la nostra obligació com a oposició fer les preguntes
pertinents perquè tothom pateix, pateix molt Menorca en tema
turístic, i era la nostra obligació demanar-ho, i tal vegada no li
corresponia ni a vostè en aquell moment assumir aquesta fira,
però, bé, gràcies una vegada més per venir aquí a contestar
aquestes preguntes, que ja són de molt enrere. I res més.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Ja per tancar aquest debat intervé la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Sí, jo crec que per part de la conselleria es va actuar
correctament, i així ho he d’assenyalar. Es va actuar
correctament i a més a més de manera permanent escoltant totes
les millores que es poden anar introduint, i per tant tot aquest
procés la veritat és que jo crec que s’ha fet bé.

La veritat és que sempre en anar a una fira les ubicacions,
les fotos, sempre suposa una espècie, quan arribes allà,
d’examen immens, no?, però bé, allò important és anar-ho
superant i superant amb el nivell, repetim, de la màxima
comprensió per part de totes les parts i corregir tot el que es pot,
com sempre s’ha fet, i en aquest sentit intentarem continuar fent
aquesta feina de concertació i de satisfacció de tothom a una
fira.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ja acabat el torn de preguntes no ens queda
més que agrair la presència aquí de la Sra. Consellera i del seu
equip, i si de cas aturarem un minut per acomiadar-los i per
passar al proper punt.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1132/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a regulació de condhotels.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem la sessió i
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. 1132/10,
del Grup Parlamentari Mixt, sobre regulació de condhotels. 

Per tal de defensar la Proposició no de llei 1132/10 intervé,
per part del Grup Parlamentari Mixt, l’Hble. Sr. Melià per un
temps de deu minuts. Endavant.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquest no és un debat nou, hi ha hagut altres propostes d’altres
grups parlamentaris que han plantejat aquesta qüestió, però a
vegades s’ha plantejat amb el tema del canvi d’usos, sobretot de
turístics a residencials, un tema molt delicat, un tema molt
complicat tècnicament, i que Unió Mallorquina ha volgut
independitzar el condhotels d’aquest altre debat que ja dic que
és complex i difícil.

És evident i ben conegut que les Illes Balears i el món
occidental en general estan travessant una greu crisi econòmica,
i és evident que a les Illes Balears el nostre principal motor
econòmic és el turisme, i si volem tenir un turisme competitiu
i que recuperi els nivells de rendibilitat no podem quedar de
mans aturades sinó que hem d’innovar, hem de ser imaginatius
i hem de canviar el xip, i per tant apostar perquè hi hagi noves
modalitats de producte i siguem capaços de conquerir nous
segments de mercat gràcies a aquestes noves modalitats de
producte. 

Els condhotels pot ser perfectament una d’aquestes noves
modalitats de producte. Consisteix en un immoble les unitats del
qual pertanyen a més d’un propietari; en principi hi ha una
unitat d’explotació, per tant l’ús turístic es manté intacte, el que
passa és que aquesta fórmula permet aconseguir nous inversors
per al negoci turístic, fidelitzar clients ja que són propietaris, i
ser una eina que possibilita fins i tot la desestacionalització,
l’allargament de la temporada gràcies a aquesta fidelització
d’aquests propietaris que lloguen aquesta unitat de la seva
propietat a un explotador únic de tot l’establiment. 

Bé, no es tracta en aquest moment d’entrar també en la
complexitat tècnica que té la figura, que evidentment hauria de
ser motiu de reflexió i d’estudi per part d’una iniciativa
legislativa, i el que proposam des d’Unió Mallorquina és que
s’enfronti aquesta qüestió i per tant el Govern, en un termini de
tres mesos, remeti, aprovi i remeti un projecte de llei de
modificació de la Llei general turística o fins i tot, fora del que
és pròpiament la nostra proposició no de llei, a través d’una llei
específica ad hoc de condhotels, per contemplar aquesta
regulació detallada d’aquesta figura que possibiliti donar carta
de naturalesa a aquest condomini o aquests condhotels i per tant
que no hi hagi buits legals, dificultats interpretatives que sempre
donen inseguretat jurídica i provoquen el trànsit jurídic i el
trànsit econòmic es retreguin i s’aturin per aquests dubtes que
puguin existir. 

Com que en aquest moment tenim una crisi important i el
que necessitam són solucions, moltes vegades aquestes
solucions no tenen cost per a les administracions públiques,
aquest seria un cas en què no hi hauria cost per a l’administració
pública, però sí que podria ser dur a terme aquesta proposició no
de llei una nova fórmula per obtenir inversors, per crear negoci,
per generar riquesa, per generar empresa i, per tant, per intentar
mitigar, minvar els efectes de la crisi i donar més dinamisme al
nostre sistema productiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé
el diputat Sr. Gabriel Barceló per un temps de deu minuts.
Endavant.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de manifestar
que, efectivament, des del sector hoteler o des d’una part del
sector hoteler, també tot s’ha de dir, sí que s’està insistint molt
en la reivindicació d’aquesta figura del condhotel. La veritat és
que si estam parlant d’hotels nous, d’un hotel que comença a
funcionar de bell nou, crec que aquesta figura del condhotel no
té massa problemàtica i no hi hauria d’haver problemes, per
tant, en el fet que un hotel que es fa -insistesc- nou es regulàs o
anàs gestionat per la figura del condomini.

Distinta és la situació dels hotels ja existents, i és distinta per
diversos motius. En primer lloc, perquè es tracta d’unes
instalAlacions que estan en la majoria, en molts de casos,
absolutament amortitzades, i a les quals aquesta figura del
condhotel els podria donar una oportunitat de revalorització
molt gran que s’hauria de veure si realment s’ha de donar o no
i, si es dóna, quina reversió té a la societat aquesta plusvàlua
que es dóna a aquestes instalAlacions que, com dic, en moltes
ocasions ja estan plenament amortitzades. 

Una segona qüestió que crec que també ha de ser objecte de
debat amb aquesta situació dels condhotels és la situació del
personal que fa feina allà, la garantia que aquesta situació de
canvi d’explotació hotelera clàssica a explotació hotelera via
condhotel no té repercussions en rebaixa de personal, que el
personal pugui ser directament tret al carrer perquè baixin els
serveis, etc., etc., i fins i tot una segona qüestió que també s’ha
de contemplar és que no sigui una excusa per passar d’una
explotació hotelera turística a una explotació..., una explotació
no, un canvi d’usos a residencial, com a primera passa diguem
cap al residencial.

Totes aquestes qüestions crec que són importants, que s’han
de tenir en compte, que s’han de tenir presents, fins i tot també
lògicament hi ha d’haver una negociació no només amb els
sectors hotelers sinó també amb els sectors sindicals, perquè
com deia hi ha tota una sèrie de treballadors que es poden veure
afectats per aquest canvi d’explotació, i fa que per tant nosaltres
tenguem alguns dubtes sobre aquesta figura que crec que s’han
de tenir presents i s’han de tenir en compte, i que fan per a
nosaltres impossible lògicament presentar en tres mesos un
projecte de llei i que hi hagi ja això consensuat i negociat amb
totes les parts socials, empresarials i sindicals implicades i el
Govern.

Per tant nosaltres pensam que no es pot aprovar la
proposició no de llei tal i com està plantejada per part del Grup
d’Unió Mallorquina, tot i que insistim que veim que hi ha
possibilitats que realment la figura del condomini, del
condhotel, pugui ser autoritzada, diguem, per al que serien
explotacions noves hoteleres, que en aquest cas no hi veuríem
inconvenient.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista
intervé la diputada Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La nostra postura davant aquesta
proposició no de llei que ha presentat UM de modificació de la
Llei general turística és la mateixa que ja vam exposar davant
el ple a la moció fruit de la interpelAlació sobre política turística
que va presentar el Partit Popular el mes de febrer, i que també
la consellera va expressar aquí a una compareixença en aquesta
comissió.

Aquest govern ja està fent feina per modificar la Llei general
turística, i per tant modificar-la per un tema concret no ens
pareix oportú. Jo crec que allò important i destacable d’aquesta
feina que està fent el Govern per modificar la Llei general
turística és que ho està fent dins un marc del màxim consens. El
Govern està fent feina per modificar la llei amb el màxim
nombre d’acords possible. Hem de tenir en compte que el sector
del turisme és el sector que més pes té sobre el nostre producte
interior brut a les nostres illes, i per tant necessita una legislació
que sigui fruit d’acords i consens amb tots els agents implicats.
Aquest govern està fent feina per dur endavant una llei que el
que pretén és legislar d’una forma senzilla, simple, clara i amb
perspectiva de llarga durada, i que permeti adaptar-se a les
modificacions del mercat, i està fent feina com he dit des de
l’acord, cosa que fins ara no s’havia fet.

Per tant no podem donar suport a aquesta proposició no de
llei que pretén modificar parcialment la Llei general turística, o
almanco en un punt concret, que és el tema dels condhotels.
Però això no significa que no es vulgui regular, el que deim és
que s’està fent feina perquè es faci a partir dels acords amb el
sector. Jo pens que hem de deixar que el Govern faci feina
perquè ens presenti una llei fruit d’acords entre empresaris i
sindicats, sense marcar-li terminis i sense fer modificacions
parcials anticipades. Hem de tenir en compte que ara el Govern
ja està fent feina per les transferències de competències als
consells insulars en tema d’ordenació, al Consell Insular de
Mallorca, i promoció. Necessitam una llei fruit de l’acord que
ens permeti mantenir una indústria turística productiva,
sostenible i que faciliti l’allargament de la temporada, i amb
capacitat de crear llocs de feina. Tot això, com ja he dit
diferents vegades, es pretén dur endavant mitjançant els acords
amb el sector. 

Per tant no podem donar el nostre vot positiu a aquesta
proposició no de llei d’Unió Mallorquina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Flaquer per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
és coneguda la postura del Grup Parlamentari Popular en relació
als condhotels; de fet ja la vàrem manifestar en una
interpelAlació que es va dur a terme el passat mes de març en el
plenari i la subsegüent moció, i és una postura favorable
bàsicament per dues raons. 

Una, d’adaptació a la realitat. El que no acaba de ser massa
normal és que una zona turística puntera, un destí turístic punter
com són les Illes Balears en aquest sentit vagi per darrere
d’altres zones turístiques en el món on aquesta figura, com a
conseqüència que la demanda existeix i per tant és una figura
que es coneix a altres zones turístiques, aquí acluquem els ulls
a la realitat i no la vulguem contemplar, i per tant jo crec que
s’ha de fer un esforç des de les Illes Balears per intentar
adaptar-nos a la realitat, per no petrificar la nostra normativa
turística sinó que allò que hem de fer és anar-la adaptant a la
flexibilitat dels nous temps, anar-la adaptant, en definitiva, als
canvis que es produeixen dins el món del turisme. Per tant
aquesta primera raó ja justifica una postura favorable a un
fenomen com és el dels condhotel, que no és propi ni exclusiu
d’aquestes illes sinó de molts altres indrets caracteritzats per la
seva dependència del turisme.

En segon lloc, perquè també creim que la figura del
condhotel pot ser un instrument o un mecanisme beneficiós per
a l’estímul d’operacions d’inversió en renovació i modernització
de la nostra planta hotelera. Precisament i contràriament al que
comentava algun dels portaveus que m’han precedit en l’ús de
la paraula, nosaltres creim que aquest és precisament el punt o
el camp més important que pot tenir el condhotel, donar
estímuls a un empresari que és vera que per ventura té
amortitzat aquell establiment, però que per dur a terme una
operació important de modernització, de reconversió, d’inversió
en millora d’aquelles infraestructures requereix de noves
inversions, i el condhotel pot ser un mecanisme adient per cobrir
aquesta finalitat.

Que això s’ha de fer amb tots els límits que siguin
necessaris? Nosaltres serem els primers que els reclamarem,
límits que mantenguin l’explotació turística per garantir i
preservar els llocs de feina, i límits que mantenguin en
definitiva que hi hagi d’haver sempre l’explotació turística, l’ús
turístic dins aquell establiment, amb independència de quin
sigui el sistema de propietat que pugui tenir aquell establiment
turístic.

Per tant, en atenció a aquests dos motius, és ben coneguda
la nostra postura en aquest sentit i votarem afirmativament
aquesta proposició no de llei, entre altres coses perquè no es
tracta d’una qüestió de temps, aquí es diu que en tres mesos no
hi ha temps d’aconseguir un gran acord. Mirin, no són tres
mesos, duim tres anys d’aquesta legislatura on el Govern, aquest
govern, amb independència de quin hagi estat el conseller de
Turisme i amb independència de quin partit polític hagi duit
aquesta conselleria, ve parlant ja amb el sector, amb els
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sindicats, de tant en tant -i quan dic de tant en tant dic cada dos
anys- amb l’oposició d’aquestes qüestions, i per tant jo crec que
menys parlar, que sabem que és molt important parlar, que
sabem que és molt important reunir-se, que sabem que és molt
important escoltar tothom, però ja han passat tres anys i per tant
jo crec que en aquests moments fixar deures, fixar compromisos
al Govern és una bona política d’aquest parlament, marcar-li un
calendari creim que és una bona política d’aquest parlament, i
per tant que donem al Govern aquests tres mesos perquè pugui
ja definitivament posar negre damunt blanc el que s’ha parlat
durant aquests tres anys, perquè en els mitjans de comunicació
tenim plenes les hemeroteques de meses de diàleg, de reunions,
i una altra vegada reunions, i convendria que a més de les
reunions veiéssim qualque cosa concreta.

Per tant ens adherim, com no pot ser d’una altra manera, a
aquesta proposició no de llei perquè creim que ja és important
deixar de parlar d’aquestes qüestions i començar a tenir fets
concrets en aquest parlament, iniciatives concretes en aquest
parlament, que també ens permetran als grups polítics, ja que no
se’ns convida a aquestes reunions, poder expressar la nostra
opinió sobre el projecte de llei que en el seu cas eventualment
presenti el Govern, si és que es digna a complir els mandats
d’aquesta cambra parlamentària. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer vull agrair el suport
del Grup Parlamentari Popular a la nostra iniciativa i, en segon
lloc, constatar la tristesa que el Govern no doni suport a aquesta
proposició no de llei de regulació dels condhotels, els grups que
donen suport al Govern. 

No es tracta, com bé deia el Sr. Flaquer, de tres mesos, es
tracta de tres anys, i els anteriors responsables de la Conselleria
de Turisme és públic i notori que, a part de pertànyer a Unió
Mallorquina, tenien intenció i voluntat que els condhotels fossin
una realitat, que hi hagués una regulació, que hi hagués una
seguretat jurídica i que això fos perfectament factible a les Illes
Balears. El que passa és que aquí, en aquesta comissió, es torna
a constatar que hi ha grups d’esquerres que no ho veuen bé, que
tenen molts de dubtes, que posen entrebancs i que volen impedir
que això sigui una realitat, perquè al final aquesta actitud és el
que provoca que això no sigui una realitat.

I parlar d’hotels nous quan tots sabem que la planta hotelera
és bastant estable, que és molt difícil amb els marges de
rendibilitat que hi ha avui en dia que qualcú s’atreveixi a fer
nous establiments, és com fer un brindis al sol i, diguem, parlar
de vuits i nous i cartes que no lliguen. Aquí del que es tracta és
que tenim una planta existent, que el que hem d’intentar
procurar i aconseguir és que es modernitzi, que faci millores,
que tengui capital i capacitat de tirar endavant aquestes millores,
i els condhotels precisament es tracta d’això. L’exposició de
motius de la nostra proposició no de llei ho diu molt clarament,
és una fórmula per aconseguir inversors per al negoci turístic,

i això és fonamental, perquè és la manera que siguem
competitius i no es vagi degradant la nostra planta turística. Ara,
si el que volem, com deia el Sr. Flaquer, és petrificar, si el que
volem és que això es vagi degradant, que no facem millores, que
perdem competitivitat, el que hem de fer és aquesta actitud de
no fer res, “bé, en parlam, farem una gran llei general turística”
i, mentrestant, mans plegades i que el procés de crisi econòmica
vagi en augment.

Lògicament nosaltres no podem coincidir amb aquesta
actitud, ens pareix una actitud molt irresponsable i per tant
intentarem continuar presentant propostes en positiu, propostes
a les quals el sector turístic dóna suport, i que el Govern hauria
d’assumir-les i tirar-les endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. 

Exposada l’opinió de tots els partits, passarem a la votació.

Vots a favor de la Proposició no de llei 1132/10?

Vots en contra?

Cap abstenció.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
1132/10. 

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