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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sr. President, Catalina Palau substitueix José María Camps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President. Joan Boned substitueix Francina Armengol.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Marga Prohens, Pere Rotger.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 7858/13, 7859/13 i 10255/13.

Assisteix el Sr. Carlos Delgado i Truyols, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat pels alts càrrecs Antonio
Deudero i Mayans, Cecília Plasencia y José María Merino i
Ruíz. 

I.1) Pregunta RGE núm. 7858/13, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a termini d'aprovació del reglament de la Llei 8/2012, de
turisme.

Per formular la pregunta RGE núm. 7858/13, sobre termini
d’aprovació del reglament de la Llei 8/2012, de turisme, intervé
el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS, autor d’aquesta,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, bon dia, president. Diputades, diputats, gràcies al
conseller i al seu equip per venir a respondre aquestes preguntes
que li planteja o li volem plantejar avui des del nostre grup
parlamentari.

Són dues preguntes que van sobre el mateix tema, així que
intentaré, perquè pens que és innecessari, encara que hi hagi un
minutatge establert, això d’exhaurir fins al darrer minut, encara
que formi part de la tradició parlamentària.

Són dues preguntes que van sobre el mateix tema, la primera
sobre el temps o el calendari pel que fa al reglament de la Llei
de turisme 8/2012, i l’altre sobre els continguts que, en el nostre
parer, hauria de contenir aquest reglament.

Començarem per tant per la primera, la que fa referència al
temps, al calendari i aquí, evidentment, ens trobam davant un
incompliment de la seva conselleria, perquè hem de recordar
que vostès es varen comprometre entre altres coses davant el
descontent del sector de l’oferta complementària que
pràcticament fa un any que hauria d’estar aquest esborrany, no
vull dir aprovat, però sí, si més no, tenir un esborrany almanco
presentat perquè es pogués debatre.

Ja sé que em dirà que en un any no han estat aturats, que han
fet una feinada, que la conselleria ha tengut molta feina, de fet
han aprovat -i no els ho negaré- el Decret 1/2013, de zones
turístiques madures Platja de Palma, que en tot cas el que fa o
el que provoca, al meu parer, és que encara fa més necessari
aquest reglament, perquè el que fa és augmentar els
desequilibris que pensam que ja existien, han fet.... han anat a
fires, han fet plans d’acció, però tot això a nosaltres, i la feina
que pugui tenir la conselleria, no ens sembla excusa per obviar
un comprimís que molta gent espera que es faci efectiu.

Sap que el nostre grup pensa que la Llei 8/2012 és
desreguladora i això em du a pensar que davant aquest problema
de calendari, de no aprovació d’aquest reglament, hi ha una
intencionalitat, que hi ha una intencionalitat en la dilatació en el
temps, que s’estan torbant per elaborar aquest reglament, crec
que és una intencionalitat que no cerca altra cosa -ja sé que
vostè s’enfadarà- per continuar afavorint un mateix sector, que
és el més beneficiat per la Llei de turisme des del punt de vista
d’aquesta desregulació que pensam que conté i que és un dels
seus grans objectius i que fa que hi hagi gent que guanyi i gent
que perdi, i dins la gent que perd hi ha la gent del sector o dels
sectors de l’oferta complementària que justament perden aquest
sentit històric que havien tingut de complementarietat respecte
a l’oferta turística i els serveis turístics.

Hi ha un ús i abús de la declaració responsable, pens que
tampoc no els interessa gaire que els consells insulars, que pens
que haurien de coprotagonitzar com a mínim la política
turística, fiquin cullerada, de fet, crec que la conselleria xiula
davant aquesta insinuació o intenció del Consell Insular de
Menorca de regular el lloguer turístic particular. I jo li he de dir
que no ho entenc, per què es torben tant amb aquest reglament,
si no és per això.

El Grup Parlamentari MÉS pensa que el reglament de la Llei
de turisme és més que necessari per restablir aquest equilibri
que pensam que es va rompre amb una llei incompleta i, ara que
s’ha allargat tant, podem aprofitar per incloure-hi també, ja que
hi som, aquells aspectes de l’aplicació de la llei que amb més
d’un any des de la seva posada en funcionament pensem que
són millorables. Ja sé que vostè em va enviar un balanç quan li
vagi demanar aquest estiu sobre la seva valoració d’un any
d’aplicació de la Llei de turisme i tot eren aspectes positius.
Nosaltres pensam que estaria bé almanco reconèixer algun
aspecte negatiu, si més no alguna disfunció a l’hora
d’implementar la llei i evidentment coses o aspectes que tal
vegada la llei no contenia i que es poden mirar de reglamentar
ara.

De totes maneres, de contingut, ja dic que en parlarem en la
següent pregunta, però per ara... i esper que la meva intuïció
política no em falli, pens o vull pensar que vostè ha vengut avui
aquí per dir-nos o per anunciar que ja tenen un esborrany
gairebé llest de reglament de la Llei de turisme, un calendari de
debat intens i programat amb els sectors empresarials, els agents
socials i les institucions afectades i una data concreta i definida
per dur-lo endavant. 
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Esper que sigui així i que almenys li pugui donar
l’enhorabona al torn de contrarèplica i debatre sobre els
continguts, sigui això que li acab de plantejar positiu o negatiu,
parlar dels continguts que des del Grup Parlamentari MÉS
pensam que hauria de contenir aquest reglament que espera
tanta gent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Conseller de
Turisme i Esports per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado, la verdad es
que estoy absolutamente convencido de que después de mi
intervención hay muchas posibilidades de que usted quede
también convencido porque no hay nada cierto en lo que usted
ha dicho en relación a voluntad de dilatación, en absoluto.

Nosotros hicimos una ley que de incompleta no tiene nada,
uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en la ley, es
legítimo y para eso está la alternancia política y la oposición,
pero de incompleta no tiene nada, precisamente porque no deja
de regular ninguna figura que regulara la ley anterior del 99 y sí
incorpora muchas nuevas, fruto de muchos años de experiencia
turística y lógicamente el mundo del turismo es un mundo
moderno y novedoso y hay que ir adaptándose en muchos
nuevos conceptos a las situaciones sociológicas actuales.
Entonces de incompleta no tiene nada, se hizo en un tiempo
récord y está funcionando bastante bien y a los hechos me
remito.

¿Qué ocurre con el reglamento? Que está siendo un poquito
más complicado por lo que ya le comenté el otro día por un
tema de competencias. Realmente, nosotros dijimos “bueno,
pues vamos a hacer un reglamento...”, teníamos las ideas
básicas de lo que queríamos ampliar o regular, pero luego desde
los servicios jurídicos se está haciendo un trabajo no fácil,
habida cuenta de nuestra normativa, de delimitación de lo que
podemos regular nosotros y lo que deben regular los consells.

Entonces, qué aspectos son esos de legislación básica que le
comenté el otro día y cuáles corresponden a los consells es lo
que en estos momentos se está delimitando.

A la vez, pero, se está trabajando y se está consensuando,
que es a lo que voy, lógicamente ustedes siempre reclaman...,
pues se está consensuando todo de manera muy tranquila con
los consells insulars de manera que a la vez que se va haciendo
o se va preparando el reglamento dentro de los límites en los
cuales podemos trabajar como gobierno, se está dejando muy
claro que esos son nuestros límites y que no los vamos a pasar
con todos los consells para que ellos estén de acuerdo porque no
es fácil. Saben que el derecho no es matemática y en este caso
concreto, incluso para expertos jurídicos, es muy difícil
delimitar hasta dónde podemos llegar.

Entonces al final la idea es aprobar un decreto o un
reglamento de principios generales que es lo que nos permite la
ley.

Me he permitido un poco traerle unas ideas básicas porque
mi intención es convencerle de esto, podría decir “oye, pues no
voy a dilatar, no estoy dilatando” y echar balones fuera, pero no,
pretendo convencerle del trabajo que estamos realizando que es
muy jurídico, además... es que dentro de unos meses el tiempo
me va a dar la razón, o sea, es que no tengo ninguna duda ni
ningún problema.

El artículo 30.11 del Estatuto de Autonomía dispone que es
competencia exclusiva de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares el turismo, la ordenación y la planificación del sector
turístico, la promoción turística y la información turística,
oficinas de promoción turística en el exterior, regulación y
clasificación de las empresas y los establecimientos turísticos y
regulación de las líneas públicas propias de apoyo y de
promoción del turismo. Esto dice que es competencia exclusiva
de la comunidad autónoma, pero el artículo, del Estatuto de
Autonomía..., el artículo 72.1 dispone que “en materias que los
consejos hayan asumido como propias estos ejercen la potestad
reglamentaria” y en relación con el artículo 70, que dispone que
son competencias propias de los consejos la información
turística, la ordenación y la promoción turística. Es decir que
nos encontramos con que el artículo 30.11 dice que estas
competencias son exclusivas de la comunidad autónoma, pero
el artículo 72 en relación con el 73 dice que “en las
competencias que hayan sido asumidas como propias por los
consejos insulares estos tienen la potestad reglamentaria”.

En todo este ámbito, el artículo 58.3 dice que “las
competencias que los consejos insulares hayan asumido como
propias el Gobierno tendrá la facultad de establecer los
principios generales garantizando siempre el ejercicio de la
potestad reglamentaria con los consejos.” Es decir que nos
encontramos al final con unas competencias que han sido
asumidas como propias por los consejos, que estos tienen la
potestad reglamentaria, pero que nosotros debemos establecer
los principios generales de esas materias y claro, entonces ¿con
qué nos encontramos? Bueno, ¿qué son los principios
generales? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque a lo mejor
para un jurista del Govern puede llegar hasta un punto y para un
jurista del consell no, entonces se está trabajando esto, se está
trabajando para no pisar ningún callo y no llegar donde los
consells no quieren que... o entienden que no podemos llegar.

Entonces, aquí se está aplicando la doctrina del Consell
Consultiu que a su vez aplicó un poquito la doctrina seguida en
la delimitación de competencias entre las comunidades
autónomas y el Estado, es decir, la distinción entre normativa
básica y de desarrollo.
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Esto es un poco lo que se está haciendo y delimitando, que
es la primera vez que se hace, porque se dice que nos estamos
dilatando, que somos lentos en hacer la ley... el reglamento, en
muchos años de gobiernos anteriores de otros colores políticos
ni se hizo una nueva ley ni se hizo un reglamento, imaginemos
que no se quería hacer una nueva ley porque se consideraba que
estaba plenamente vigente, actual y que era un texto totalmente
adaptado a la vida moderna, pero también sí que se dijo que se
iba a hacer un reglamento y en dos legislaturas de pacte de
progrés nunca se hizo el reglamento, es decir, no sé el retraso
que podemos llevar nosotros, pero desde luego es infinitamente
inferior al que se llegó en ese momento.

Entonces, ¿qué ocurre al final? Estamos en los principios
generales que debemos regular nosotros, de hecho hay
realidades suprainsulares que se tienen que regular. Entonces,
los principios generales sólo se pueden establecer por decreto
del Gobierno, en eso estamos trabajando, a quien corresponde
su definición, la norma debe identificar expresamente como
norma de principios generales y debe contener un mínimo de
denominador común de las islas basado en los intereses
suprainsulares, que están ahí, hay cosas que están por encima,
de relación con el Estado y las comunidades europeas, de buena
administración y respeto a los derechos de los ciudadanos y
sabiendo siempre que no pueden agotar la materia, sino que se
debe dejar siempre un amplio margen de reglamentación a los
consells insulars. En eso es en lo que se está trabajando.

Por otro lado, hay que dejar muy claro que ese Estatuto de
Autonomía no contiene unos parámetros precisos de lo que
tienen que ser estos principios generales, con lo cual se está
trabajando en esa línea y regulando y pensando exactamente
cuáles son esos intereses suprainsulares que por lo tanto
exceden del ámbito territorial de las islas y, al exceder del
ámbito territorial de las islas, ya no son susceptibles de
reglamentación por parte de cada uno de sus consejos insulares.

Eso es complicado y se está delimitando en estos momentos,
entonces ahora bueno, en breve saldrá el resultado de todo esto,
exactamente al detalle de qué materias turísticas podemos
regular, pero éste es básicamente el trabajo que se está haciendo
en estos momentos, se está haciendo con los consells y de esta
manera sabemos lo que podemos regular, sabemos lo que
pueden regular los consells y, ya sabiendo lo que podemos
regular, estamos trabajando en este contenido, pero que
lógicamente será probablemente más objeto de la segunda
pregunta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el
Sr. David Abril i Hervàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

El primer, conseller, és donar-li la raó en l’afirmació que,
efectivament la llei no és incompleta i això també em dóna la
raó a mi en el sentit que és una llei que evidentment no satisfà
tothom, no només no satisfà aquest grup parlamentari, sinó que
no satisfà sobretot -i hi insistesc- una part dels agents socials i
el que es ve a denominar oferta complementària.

Em diu vostè que no hi ha intencionalitat en la dilatació,
però amb la seva intervenció em sorgeixen mols d’interrogants.
Em parla de les dificultats sobre el tema de les competències
amb els consells i m’agradaria que em concretàs un mica més
què és el que està per consensuar-se o què és el que s’està
consensuant, perquè l’única argumentació que m’ha donat aquí
és jurídica i crec que si parlàssim de mesos, etc., però parlam
d’un any i estar un any ancorats en el debat jurídic, crec que no
és molt eficient, sigui responsabilitat seva o sigui dels consells
i crec que això s’hauria de desbloquejar el més aviat possible
perquè sobretot el que interessa reglamentar són aspectes
polítics d’insuficiències i de mancances de la llei la qual pot ser
tant completa com vulgui, però evidentment genera
desequilibris.

Hem parlat de l’Estatut, dels conflictes... de les
interpretacions possibles que es poden donar a les atribucions
que han de tenir els consells en relació amb el Govern, el
Govern en relació amb els consells, però ¿què és el que hi ha
escrit d’això? ¿Ja hi ha algun informe? ¿Li he de demanar per
escrit perquè me l’enviï?

A més, pens que la manera de resoldre aquesta indefinició
o aquestes contradiccions jurídiques és l’acord polític i en
aquest cas l’acord polític pel que respecte als consells, i està clar
que aquí hi haurà conflicte perquè hi ha una qüestió, més enllà
de les lectures jurídiques, de poder i de repartiment de poder,
perquè els consells facin efectives determinades atribucions, idò
evidentment la conselleria -per dir-ho així- perdrà poder i
òbviament hi ha un conflicte i no és que vulgui carregar de
contingut o de sentit negatiu això dels conflictes, pens que els
conflictes són inherents a les relacions humanes i sobretot
polítiques. 

Per tant, s’ha de resoldre aquest conflicte de poder i no té
perquè resoldre’s, al parer d’aquest grup parlamentari, des d’un
punt de vista simètric, vull dir, tal vegada hi ha consells que no
estan disposats a... fins i tot des d’una interpretació generosa
amb ells, assumir tot el que podem deduir que han de ser
atribucions seves i n’hi ha que voldran totes les atribucions
possibles, però s’ha de resoldre aquest conflicte i ja sabem que
en aquesta comunitat cada illa és un país gairebé, no?, i això es
nota també a efectes de gestió.

Un acord polític, també, que hi és i que seguirà al llarg de la
legislatura si no hi fan res, que és aquest que li assenyalava
sobre les mancances de la llei respecte del que també és sector
turístic més enllà del sector hoteler i que és el sector de l’oferta
complementària, que li va fer arribar en el seu moment ja quan
es debatia la llei tota una sèrie de precisions i de propostes i
suggeriments, que en la seva major part no varen ser tinguts en
compte, i anam coixos en aquest tema i tota aquesta gent també
és sector turístic.
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Vull constatar i vaig acabant, que m’ha fallat la intuïció,
pensava que vostè vendria avui ja -com li he dit- dient que ja
tenen un esborrany pràcticament preparat, que tenen un
calendari perquè això es faci efectiu i no ha estat així. I vull
reiterar que no compartesc que la resposta que duia avui aquí el
conseller en seu parlamentària, que sobretot venim a parlar de
política, sigui jurídica.

Res més, moltes gràcies. No li puc donar l’enhorabona, per
tant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. No le ha fallado su intuición, se lo
voy a dar, pero en el momento que yo quiera y va a ser ahora,
entonces no le ha fallado su intuición. 

Antes... voy a hacer una cosa, le voy a dar un poco la
planificación que tenemos, pero antes le voy a contestar, creo
que no me he explicado bien. El tema del reglamento no está
atascado en estos momentos, no está para nada atascado, la
delimitación de las competencias de cada uno está realizada y
se está trabajando ya. Seguramente no me he explicado bien, le
he dicho que en estos momentos ya estaban trabajando los
consells en las competencias delimitadas y nosotros también. 

Entonces, lo que he querido decir..., lo que le he dicho
exactamente o la explicación que le he dado es el porqué de un
poco de retraso en la aprobación, pero no significa que estemos
todavía haciendo discusión de lleno en discusiones políticas.

Entonces, en estos momentos sí le voy a decir que lo que sí
se ha entendido tras estas deliberaciones es que lo que nos
corresponde a nosotros son los siguientes temas: en primer
lugar, siguiendo el criterio del Consell Consultiu, al Govern le
corresponde la regulación de las comisiones de valoración del
artículo 25 de la ley; la oficina única de administración turística;
las declaraciones de inicio de actividad turística e inscripción de
registros turísticos; los planes de intervención en el ámbito
turístico; los informes técnico-jurídicos de viabilidad de la
disposición décimo primera de la ley; los planes de desarrollo
turístico insular y municipal; la declaración de interés turístico
y los procedimientos de adquisición de plazas al órgano gestor
de plazas turísticas dadas de baja definitiva.

Según y de acuerdo... segundo, otro criterio, el artículo
30.11 del Estatuto de Autonomía, en el borrador nuestro
también se van a regular y desarrollar los siguientes aspectos:
las empresas de establecimientos turísticos, las de alojamiento,
las de restauración, las de intermediación turística, las de
entretenimiento lúdicas, deportivas y culturales y el tema de los
guías turísticos.

Y finalmente, de acuerdo con las competencias de auto-
organización del artículo 30.1 del Estatuto de Autonomía,
recogidas también en la Ley 8/2012, artículos 11, 12 y 13; en la
Ley 4/2001 del Govern y la Ley 3/2003, de régimen jurídico de

la administración de la CAIB, regularemos también el Consejo
Asesor de Turismo, la Mesa Municipal de Turismo y la
declaración de municipio turístico.

Estos son los acuerdos a los que se ha llegado de lo que
corresponde regular al Gobierno de las Islas Baleares.

Y en cuanto a la aprobación y al calendario, calculamos,
porque lo tenemos prácticamente ultimado, que en diciembre
tendremos el borrador definitivo y los trámites a partir de ahí
serán los siguientes: Primero, el inicio del expediente con los
siguientes documentos: memoria de la Dirección General de
Turismo y un estudio económico, resolución de inicio del
conseller, estudio de cargas administrativas y anteproyecto de
decreto.

Segundo punto, trámite de audiencia dirigida a las demás
consellerias y a todas las entidades afectadas por la aplicación
del reglamento, que es todo el sector regulado, este plazo es...
porque el primer punto es automático porque lo tenemos hecho,
el segundo plazo sería de unos 15 días hábiles.

Tercer punto, análisis y valoración de las alegaciones e
incorporación de las que se considere pertinentes, aquí teniendo
en cuenta la extensión y complejidad del texto en cuestión, este
trámite podía durar de entre 2 y 3 meses aproximadamente, en
función del volumen de estas.

Cuarto punto, solicitud de informe de impacto de género al
Institut Balear de la Dona, que esto conllevaría 15 días desde
que recibiera el texto el instituto.

Quinto, informe a los servicios jurídicos de la conselleria. 

Sexto, informe de la secretaría general que también teniendo
en cuenta el número de alegaciones y complejidad podía variar,
pero más o menos se podía emitir en un mes; hay que tener en
cuenta que no es necesario esperar al informe de impacto de
género para iniciar este trámite.

Séptimo, solicitud de dictamen al Consell Consultiu,
dependiendo de si es por urgencia o por no urgencia, pero el
plazo de emisión del dictamen sería entre 15 o 40 días
respectivamente.

Y por último aprobación por el Consejo de Gobierno, que
sería una semana desde la recepción del dictamen del Consell
Consultiu.

Si más o menos sumamos todo esto, siendo realistas y no
siendo optimistas, podría estar en el mes de junio, con lo cual
empezaríamos la temporada con el reglamento aprobado y nos
encontraríamos que en el mes de junio tendríamos aprobada la
ley y el reglamento, cuando la normativa anterior era del año 99.

Esta es la realidad de las cosas, cómo van a suceder y cómo
están en este momento, tanto la delimitación de competencias,
como el desarrollo del reglamento. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 7859/13, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reglament de la Llei 8/2012, de turisme, i aportacions de
l'oferta complementària.

Per formular la Pregunta RGE núm. 7859/13, sobre
reglament de la Llei 8/2012, de Turisme i aportacions oferta
complementària, intervé el diputat Sr. David Abril i Hervás, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. Després de la seva contrarèplica, d’alguna manera
em confirma la intencionalitat de la dilatació, jo el que veig
d’aquest govern és que a l’hora de fer decrets, si es dilatassin
tant com vostè m’està plantejant, segurament no tendríem els
conflictes que tenim en aquests moments, per exemple a l’àmbit
educatiu, però vaja, del calendari, del temps ja n’hem parlat,
passem a la pregunta següent.

I com que tot està per fer, com diria Martí i Pol, pel que fa
al reglament i sobretot pel seu contingut, tot i que també he
d’assenyalar que d’entrada m’ha semblat una mica, no sé si
caòtic, però a l’hora de la gestió no em voldria posar en la seva
pell per gestionar tot aquest repartiment d’àmbits d’actuació
entre Govern i consells. Però bé, aquest és un debat per a un
altre dia.

Aquesta segona pregunta sobretot el que planteja és això que
diu el seu anunciat, si en aquest esborrany que encara han
d’elaborar, un cop aclarides totes aquestes qüestions jurídiques,
el Govern pensa incorporar les propostes i suggeriments que
reiteradament ha fet el sector de l’oferta complementària i
particularment les que va fer de cara a la Llei turística, vostè diu
que és una Llei turística molt completa, però que és clar per a
l’oferta complementària no és tan completa, que els genera
moltes inseguretats, uns suggeriments, unes propostes que no
varen ser tengudes en compte en el seu moment i sí poden ser
tingudes en compte ara. I uns suggeriments que jo crec que
d’alguna manera es carreguen de raó en la mesura en què ja ha
passat més d’un any des que es va començar a aplicar la llei i
que ara d’alguna manera li pas a detallar, òbviament enriquits
amb l’opinió d’aquest grup parlamentari i d’aquest diputat, no
és que només li traslladi demandes del sector, sinó que li faig
una lectura política, sobretot en dues grans qüestions. Una, els
aspectes desreguladors i una altra tot allò que afecta la qualitat.

Pel que fa als aspectes desreguladors d’una llei que nosaltres
pensam que és desreguladora, ja saben que estam parlant d’una
contradicció en si mateixa, de fet la llei, i insistesc que la
consideram desreguladora perquè hi ha aspectes de la llei que ja
hi ha documents de fa anys d’Hosteltur que deien que la llei
havia d’anar per aquí. La intencionalitat declarada i manifesta
era desregular. Per tant, hi ha lleis que contràriament a allò que
pareix, desregulen i aquesta n’és una. Per tant, per què han de
voler vostès un reglament si l’objectiu, gens ocult i gens amagat
d’aquesta Llei 8/2012, és desregular?, perquè ara tornen regular
segons quines qüestions i el que volien era desregular-les. 

En concret, pens que hi ha aspectes d’aquesta desregulació
que són de les que més preocupen, tant en el sector de l’oferta
complementària, com a nosaltres mateixos. Un és l’ús i l'abús
de la declaració responsable. Pensam que té buits molt
importants, pensam que vostè em dirà, bé, però això de la
declaració responsable va començar amb vostès i és cert, de fet
podríem remuntar-nos abans, va començar amb la Directiva
Bolkestein, de liberalització de serveis, en la qual tampoc no hi
estam d’acord, però bé, és una directiva europea, s’ha de
complir, es pot complir generosament i també en l’àmbit de les
pròpies competències, es poden posar limitacions i nosaltres en
som partidaris. Una pel que fa al tema del canvis d’usos, jo li he
demanat per escrit que me digui amb totes aquestes reformes
d’hotels, quan de canvis d’usos s’han demanat, vostè m’ha
respost que cap, jo això no m’ho puc acabar de creure. O sigui,
en totes les reformes que hi ha d’hotels, ningú ha optat per
canviar habitacions per apartaments? Crec que d’alguna manera
aquesta resposta reflecteix l’ús i abús de la declaració
responsable, en concret pel que fa a canvi d’usos. I també l’ús
i abús de la declaració ens preocupa i preocupa l’oferta
complementària, pel que fa a l’activitat i les disquisicions sobre
l’activitat principal i les activitats secundàries. Hi ha un aspecte
controvertit també de la seva llei i que s’aprofundeix amb el
Decret de zones turístiques madures, Decret 1/2013, i és que els
hotels, per dir-ho planerament, poden fer de tot, però no és així
en el cas de l’oferta complementària, a la qual a més, li
exigeixen amb el decret plans de qualitat. 

Com que no es vincula la llicència principal a altres
activitats que es puguin declarar mitjançant declaració
responsable, ens podem trobar, de fet està passant, hotels que
tanquen a l’hivern, però mantenen determinats serveis,
considerats turístics i comunicats a la conselleria mitjançant
declaració responsable, oberts, i per a nosaltres i per al sector és
una clara competència deslleial. Per tant, el reglament hauria de
poder entrar en condicionants en aquest ús i sobretot en l’abús
de la declaració responsable. I ja li dic que a mi tampoc
m’agrada la legislació heretada del pacte sobre aquesta qüestió.

Hi ha més aspectes desreguladors, però no tenc tant de
temps, i em voldria centrar sobretot en els aspectes que tenen a
veure directa o indirectament amb la qualitat. Un és, i no hi
aprofundiré perquè ja hem tengut sobrats debats en aquesta
cambra, el controvertit tema dels lloguers turístics, lloguer
turístic particular concretament, on justament una de les
qüestions que nosaltres pensam que abans de dir que no a
segons quines coses, s’haurien d’introduir aspectes de qualitat
i situar aquest lloguer turístic particular dins el ventall d’allò
que és l’oferta turística d’allotjament. Un altre és el que té a
veure amb els serveis turístics, i el Decret de zones turístiques
madures d’alguna manera desdibuixa allò que és l’ús turístic
exclusiu i això fa que les hotels puguin fer de tot, però que els
serveis que van més enllà de l’allotjament no tenguin controls
de qualitat i que en canvi sí s’exigeixen a l’oferta
complementària com li deia fa un moment.
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Que s’assegurin d’alguna manera amb aquest reglament els
aspectes que tenen a veure amb la qualitat mediambiental. És un
dels aspectes que en la crisi hi ha hagut molts de retrocessos, hi
ha hagut una retallada que assumeixen i reconeixen les mateixes
cadenes hoteleres, i ara em vull centrar en allò que són
establiments hotelers, tot allò que són EMA, ISO i
ECOLABEL, hi ha hagut un retrocés perquè a l’hora de reduir
costos de les empreses, és un dels aspectes que malauradament
i quan això podria ser un element distintiu, d’alguna manera
disposar d’hotels verds, o el més verds possibles, encara que
aquest color no agradi molt a aquest Govern, però pensam, ara
ja fora bromes, que podria ser un element distintiu del nostre
model turístic.

El tema del tot inclòs. Vaig presentar en aquesta comissió fa
poc una proposició no de llei per regular-lo. També és una
demanda eterna del sector de l’oferta complementària. Pensam
que està tímidament anunciat a la Llei de turisme el tema de la
regulació de la pensió completa integral, però tal i com està
redactat, justament ens reitera i ens reafirma amb aquesta idea,
amb aquesta lectura que feim des del Grup MÉS que la Llei de
turisme és desreguladora, perquè allò que fa amb el tot inclòs no
és de cap manera regular-lo i tampoc no estam d’acord amb
l’afirmació que va fer la setmana passada quan parlàvem del
pressupost, que automàticament la pujada de categoria se
redueixi el tot inclòs. El tot inclòs, objectivament, està
augmentat en aquesta comunitat autònoma i ho reconeixen els
mateixos hotelers. Per tant, alguna cosa no quadra en les
informacions que maneja la conselleria.

Desestacionalització que és la qüestió clau i sobre la qual
també pensam que s’hauria d’abordar i és allò que plantejàvem
fa unes setmanes en aquesta mateixa comissió des d’aquest grup
parlamentari a l’hora de parlar de tot inclòs. Molt bé que s’hagin
signat contractes amb els majoristes de viatges a anys vista, això
pensam que és una bona notícia objectivament, però també ens
preocupen des d’aquest grup parlamentari les implicacions que
pot tenir l’exclusivitat. O sigui, ara podem tenir la seguretat de
tenir sis mesos oberts molts d’hotels, amb un cert nivell de
qualitat, però i els altres sis mesos? Nosaltres pensam que la
prioritat de la conselleria hauria de ser treballar per aquests sis
mesos, així li ho vaig dir en el debat de pressuposts. Tot allò que
siguin aspectes de desestacionalització, que també és un capítol
molt breu de la Llei de turisme, d’alguna manera s’haurien
d’incloure en la reglamentació de la Llei de turisme.

L’altra qüestió que afecta temes laborals -i vaig acabant-
però que també tenen a veure amb la qualitat o es poden regular
mitjançant la qualitat són els aspectes laborals. Tampoc no estic
d’acord, m’agradaria que se posessin damunt la taula quins són
els criteris, quins són els mecanismes, els mitjans o les accions
que la conselleria du endavant per fer-los efectius. Això que va
dir vostè aquí fa uns dies de l’augment de categoria, augment
automàtic de plantilla. Allò que em diuen a mi els sindicats no
és això, més enllà de projeccions que se facin. Augmentarem les
categories i augmentarem els llocs de feina. La realitat és una
altra, la realitat és que hi ha augment de càrrega de feines i
menys treballadors i menys cost, quan parlam de llocs de feina,
quan parlam del tot inclòs estam parlant de preus, que és una
variable central darrerament en el que és la gestió turística,
estam parlant de menys qualitat. Menys treballadors i menys
cost és menys qualitat. Per tant, per aquí també es poden regular

aspectes laborals, perquè hi hagi aquesta prosperitat compartida
que defensam des del Grup Parlamentari MÉS.

I finalment pensam que amb el reglament -i tal vegada vostè
em dirà que faig una carta als Reis- fins i tot es podrien regular
aspectes que incideixen en una mala imatge pel que fa al
turisme a les Illes Balears i em referesc a dos temes sobre els
quals també aquest grup ha presentat iniciatives. Un és el party
boats, que aquí no s’ha volgut que instem el Govern a fer coses
dins l’àmbit de les pròpies competències i nosaltres pensam que
sí en té i que justament la regulació per la via de la qualitat i
d’allò que és -el president me mira, acab de veritat-, tot el que
seria regular l’activitat turística d’excursions marítimes, seria
una manera d’introduir via reglament, algun tipus de limitació
perquè no siguin un desgavell com són moltes vegades les party
boats. I finalment el balconing, no som partidari de seleccionar
el perfil de turista que ve cap aquí, això és el mercat qui ho ha
de resoldre, les administracions hi poden intervenir, encara que
sigui posant obstacles...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...arquitectònics, ja que s’estan fent tantes reformes. 

I bé, d’alguna manera havia fet una llista molt llarga de
temes. Nosaltres pensam que són temes que sí se poden tractar
i abordar via reglament de la Llei de turisme, que com vostè ha
dit, tot està per fer; ens agradaria des d’aquest grup parlamentari
que s’inclogués tot això perquè d’alguna manera suposaria
reequilibrar l’estat de coses que no ens pareix just que produeix
i genera la Llei de turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Conseller de Turisme
i Esports per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Hay momentos en los que a mí me
da la impresión de que usted quiere entrar en un debate sobre la
ley, se ha pasado la mitad de la intervención hablando del tema
del funcionamiento de la ley, de los resultados de la ley, y yo
creo que no es el momento. Si ustedes gobiernan hagan una
nueva ley. 
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Ha hablado de conceptos que yo creo que confunde, ha
comentado el tema del cambio de uso y cómo puede ser que no
haya cambios de usos si hay reformas hoteleras. Es que no tiene
absolutamente nada que ver. El cambio de usos se introdujo
como una de las posibilidades más que existe para la renovación
de la planta hotelera, incluso de la eliminación de la planta
hotelera que no tienen ninguna viabilidad, enfocado a los
hoteles de 1 o incluso 2 estrellas. Era un punto más, totalmente
sin ubicar, sin ninguna posibilidad de consecución de objetivos
económicos, era una posibilidad más, al margen de otros que da
la ley, pero no tienen nada que ver con las reformas de los
hoteles y los incentivos que se dan a la reformas de los hoteles.

Es decir, yo creo que tiene una confusión de conceptos
tremenda en relación a la ley, pero no es el objeto tampoco del
debate ahora. Y por otro lado, tampoco haremos una nueva ley,
el reglamento es un reglamento de desarrollo y no pueden
existir los reglamentos contra lege y no haremos una ley a su
gusto yendo en contra de la ley. Ya harán una ley ustedes si son
capaces en una tercera legislatura y ya veremos cuánto tardan en
hacer un reglamento, no fueron capaces ni de hacer una nueva
ley ni de hacer un reglamento.

Yo puedo discutir sobre principios, sobre si una cosa es
positiva o no es positiva. Pero que la oposición a mí me dé
lecciones de rapidez, cuando nosotros ..., nos podremos
equivocar, pero si algo somos en turismo es rápidos, que ustedes
me den lecciones de rapidez, o me exijan rapidez a mí, a mí me
descoloca. Podemos debatir sobre las ideas, pero sobre la
rapidez... vamos, es que realmente, es que nosotros vamos en un
Ferrari y usted va en un Panda. No lo admito, no admito el tema
de rapidez, ... o en bicicleta. Sinceramente yo no lo entiendo.

Otra cosa que le quería aclarar, usted habla de la oferta
complementaria. A los que no les gusta para nada que se hable
de la oferta complementaria es a las personas a las que usted
intenta representar aquí, porque el concepto de oferta
complementaria, para empezar, en la ley ya no existe, no se
recoge en la ley. El artículo 26.1 de la ley clasifica las empresas
turísticas en a) de alojamiento; b) turístico-residenciales; c)
comercializadoras de estancias turísticas en viviendas; d) de
restauración; e) de intermediación turística; f) de
entretenimiento, recreativas, deportivas, etc., y g) de
información, orientación y asistencia turística. 

Dicho esto, yo tengo que suponer por exclusión que usted no
se refiere ni a las de alojamiento, ni a las turístico-residenciales,
ni a las de comercialización de viviendas, ni a las de
intermediación, ni a las de información, con lo cual, yo me
tengo que centrar, supongo, en la letra d) restauración y la letra
f) entretenimiento, recreativas, deportivas, culturales, o lúdicas.
Esto es teóricamente lo que usted me imagino debe referirse
como oferta complementaria, porque no existe en la ley. Y a
ellos no les gusta que se les llame oferta complementaria.
Aclarados estos conceptos, le informo de que en julio del 2012
se dio traslado a los sectores implicados para que se presentaran
sugerencias y propuestas para la redacción del reglamento, cosa
que se hizo.

Dicho esto, si usted entiende por oferta complementaria,
porque tengo que hacer suposiciones, únicamente la de
restauración, que sería entonces la letra d) del artículo 21.6 de
la ley, entonces tengo que decirle que la restauración presentó

unos escritos a través de la Cámara de Comercio, que es la que
lo canalizó todo y que básicamente tenían tres alegaciones, con
muchos apartados y tal y cual. Haré un pequeño resumen. La
primera estaba referida a los usos compatibles, complementarios
y secundarios y toda la necesidad de clarificación de todos esos
usos y regulación de estos usos. La segunda, estaba relacionada
con la pensión completa integral, el todo incluido; que me hace
mucha gracia escuchar que es lo mismo que el tiempo, ... en
esto me pasa lo mismo que con el tema de la rapidez, que somos
desreguladores. La ley anterior, que es la que ustedes
mantuvieron, o sus partidos mantuvieron cuando gobernaban,
no hacía ninguna referencia al todo incluido, ninguna, ni la
tocaron. Nosotros hemos puesto algo, por lo menos, será
insuficiente, pero hemos hecho mucho más que ustedes: hemos
puesto que no se puede sacar la comida fuera del
establecimiento, hemos establecido que..., he puesto que se
tendrán que pasar unos controles de calidad... Aunque sea poco,
pero es más. Entonces a mi también estas cosas es que no las
entiendo, no las entiendo cuando ustedes no hicieron
absolutamente nada que me digan que nosotros desregulamos.
¿Pero cómo desregulamos?, hemos regulado. Es insuficiente;
hemos regulado más que ustedes. Entonces tampoco lo
entiendo.

Y la tercera, es decir, usos compatibles con (...) secundarios,
pensión completa integral, que hemos regulado, y la tercera creo
que no le va a gustar mucho, que presentó esta oferta
complementaria a la que usted defiende tanto; es la exigencia
relativa a los usos de las lenguas oficiales. La actual ley, esta
que no le gusta nada y que desregula, determina que los
profesionales, los guías, tendrán que poseer los conocimientos
lingüísticos de la lengua catalana y castellana necesarios para el
ejercicio de la profesión. La oferta complementaria -usted es su
portavoz aquí- solicita que sólo sea necesario conocer la lengua
nativa de los turistas y sólo una de las cooficiales, no las dos,
como establece la ley. Podemos hablar, si quiere que aceptemos
esta enmienda, que sería contra el (...). Entonces no se puede,
¿pero le gustaría a usted? Pues ésta es una de las tres que han
presentado.

Y si no nos limitamos a la oferta de restauración sino que se
refiere a todo el resto de posibilidades, que ya serían los de la
letra F, entonces hay muchas más posibilidades, que a ver si le
gustan: está la Asociación de instalaciones náutico-deportivas
de Baleares, que presenta dos solicitudes: la inclusión de
alojamiento náutico como categoría de alojamiento turístico, la
regulación de diversos aspectos de las estaciones náuticas. Hay
alegaciones de la Federación de empresas náuticas de las Islas
Baleares, FENIB -la anterior era ANADE-, que propone añadir
a la exposición de motivos la actividad náutico-deportiva, añadir
a la definición de empresa turística, a las empresas que explotan
algún recurso o establecimiento turístico añadir la categoría de
actividad náutico-deportiva, considerar el alojamiento náutico
como alojamiento turístico, crear una red de alojamientos
náuticos bajo una marca unificada y potenciar la figura de las
estaciones náuticas.
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Luego está la Asociación de campos de golf, que
seguramente piensa usted que es complementario, y piden la
declaración de los campos de golf de interés turístico. Luego
está la Federación empresarial balear de transporte de viajeros,
que solicita que se exija a los hoteles en nueva construcción la
habilitación de un espacio cercano a la entrada del hotel para
que los autocares puedan recoger a los clientes y que los hoteles
ya construidos lo habiliten en el espacio de dos años, o sea, que
se construya un espacio los autobuses. Y luego está la
Agrupación empresarial de alquileres de vehículos con o sin
conductor de Baleares, que ha presentado una serie de
propuestas pero de momento la ley no prevé que los rent a car
sean empresas turísticas, como no lo preveía la anterior ley, con
lo cual no podemos entrar a regular todo esto.

Pero quiero decir con esto que la oferta complementaria, que
es la que es objeto del título de su pregunta, es mucho más
amplia que lo que usted ha dicho. Y van a muchos más temas,
hablan de lenguas oficiales, hablan de campos de golf, hablan
de instalaciones náutico-deportivas, y yo no sé si usted se quiere
limitar a que los restaurantes puedan hacer sobreáticos y puedan
poner habitaciones de hotel. Entonces, bueno, esto es lo que no
entendemos muy bien y lo que me gustaría también, si es
posible, que usted aclarara. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el Sr.
David Abril i Hervás, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo no he volgut donar cap lliçó de rapidesa. De totes
maneres aquest debat era el de la primera pregunta, el tema dels
terminis sobre el reglament. Ja li he dit que de tota manera això
no lleva l’opinió que m’enduré d’aquesta comissió que hi ha
intencionalitat en la dilatació. Però el compromís era seu, que
havia d’estar fa un any, de la conselleria. Vostè aquí m’ha duit
arguments jurídics, ja li ho he dit abans; bé, faci’ls servir davant
qui s’hagi de justificar per aquest incompliment, que és el seu
incompliment. Nosaltres no li vàrem posar un termini de dir que
l’octubre de l’any passat ha d’estar el reglament de la Llei de
turisme, varen ser vostès. Per tant els emperons que hagin
tengut, expliquin-los a qui els hagin d’explicar, a veure si els
creu.

En aquesta dilatació el que més decep al nostre grup
parlamentari i crec que decebrà a molta gent que no està
contenta amb la seva llei turística, per molt que vostès sí que
estiguin contents, és aquest anunci que serà un reglament de
principis generals, perquè nosaltres pensam que el reglament
justament el que hauria de fer és concretar aquelles mancances,
aquells conflictes, aquelles situacions que siguin millorables i
que pugui haver generat..., o els buits que hi pugui haver
respecte a la llei.

Les demandes del mal anomenat, i crec que ho he repetit
altres vegades, cada vegada que parl d’oferta complementària
dic mal anomenada oferta complementària, potser hauria de
cercar un altre eufemisme per contenir tot això que vostè diu.
Evidentment qui més ha destacat les seves demandes ha estat el
sector, com vostè deia, de la restauració, de l’oci i del comerç
turístic. Evidentment qui fa més renou és a qui més s’escolta. El
que du aquest grup parlamentari aquí, que ja dic que no
traslladam automàticament tot el que tothom ens demana que
traslladem, és el que pareix just a aquest grup parlamentari. 

Sobre el tema lingüístic em pareix molt més greu encara ara
anar a segons quines zones turístiques i trobar-te tota la
senyalització, totes les cartes dels restaurants, etc., moltes
vegades en llengües que no són ni la catalana ni la castellana,
que no això que vostè du aquí a colAlació, que li basta poc
perquè li toquin la fibra. Jo l’altre dia no li vaig ni parlar de
Catalunya i vostè ja va botar que no volien ser com els catalans;
ara avui em treu el tema aquest. Jo dic que nosaltres aquí duim
el que ens pareix que és just, independentment de qui ho
proposi. Jo de fet estic duent, en temes de turisme, més
propostes d’empresaris que de sindicats, per exemple, no?, més
enllà de les etiquetes que cadascú es pugui penjar.

I sí, pensam que la seva llei desregula, però és que, ja li ho
he dit, no perquè ho diguin vostès, que evidentment no ho diuen,
sinó perquè ho diu Hosteltur i hi ha aspectes de la seva llei que
ja els think tanks del gran sector hoteler fa anys que demanen
que sigui així com vostès han fet aquesta llei.

I m’acusa que pareix que jo vull parlar de la llei quan parlam
de reglament, però, clar, és que el reglament se suposa que fa
referència a la llei, i, és més, és que vull parlar de política
turística, cada vegada que vengui aquí, vengui a parlar del tema
que sigui, i no em valen -evidentment, clar que em valen-
arguments jurídics i arguments tècnics, però jo els debats que
venc a tenir aquí, en el Parlament, han de ser polítics. Ja dic que
la manera de resoldre aquesta qüestió del reglament i el seu
calendari i els seus continguts ha de ser mitjançant l’acord
polític, no hi ha una altra manera de resoldre-la; o el no acord,
que és el que vostè practica, o l’acord només amb una part
interessada, que és a allò que ens tenen acostumats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, señor..., yo no estoy
incumpliendo absolutamente nada, pero absolutamente nada. Yo
no tenía ningún compromiso de ningún plazo en absoluto ni
estoy incumpliendo absolutamente nada, y, es más, nadie
excepto usted me está recordando que esté incumpliendo
absolutamente nada y ningún sector me está pidiendo celeridad
en absolutamente nada. Es decir... Nosotros sabemos
perfectamente que los beneficios para el sector turístico de estas
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islas se están produciendo ya en un 99% gracias a la ley, y a
partir de ahí la preocupación del sector es mínima en cuanto a
la celeridad, la preocupación del sector quiere que hagamos las
cosas bien, y sobre todo que lo consensuemos. Incluso el sector
había pedido la existencia de un reglamento único. Finalmente
no va a poder ser un reglamento único, lo entendemos
perfectamente, pero a mí nadie me está pidiendo celeridad, me
está pidiendo que haga las cosas bien. 

Con la ley, con los frutos que está dando la ley, nos podemos
con un canto en los dientes, o sea que realmente ni tengo la
presión de la celeridad ni nadie me la pide, ni tenía ningún
compromiso ni estoy incumpliendo absolutamente nada.

Luego, en cuanto al reglamento de principios generales, que
voy a hacer un reglamento de principios generales y que a usted
no le gusta. Pero es que esto no lo digo yo, es que esto lo dice
el Estatuto de Autonomía y lo dice el Consell Consultiu, que yo
puedo hacer un reglamento sobre principios generales, y punto,
y así debe ser. Que a lo mejor lo que no le gusta es la filosofía
global de nuestra regulación o desregulación, pues ya la
cambiará usted cuando gobierne. Es que a usted lo que le
gustaría es regularlo todo de una manera distinta, y como no ha
podido ser porque no gobierna y porque las reglas son las que
son y no le gusta la ley, pues quiere hacer un reglamento que
sea todo lo contrario de lo que dice la ley, y eso ni legalmente
es posible, ni lo permite la ley, ni lo permite el Estatuto de
Autonomía, ni lo permite el Consell Consultiu, con lo cual no
espere grandes maravillas del reglamento, porque el reglamento
va a regular principios generales porque estamos obligados a
ello, y el reglamento no va a cambiar para nada la ley. 

Entonces lo que tienen que hacer ustedes cuando gobiernen,
si quieren, como han anunciado que van a cambiar todas nuestra
leyes, pues incluyan en el paquete de las leyes que van a
cambiar la ley del turismo; la cambian como consideren y luego
cambian el reglamento como consideren, pero no puede
pretender cambiar vía reglamentaria lo que está establecido vía
legal.

Y para terminar le digo que estamos manteniendo reuniones.
La oferta complementaria a la que creo que usted se refiere, que
es principalmente la de restauración, se está organizando; se
están teniendo, en silencio y sin grandes aspavientos, y sin
medios de comunicación, muchas reuniones con la conselleria;
estamos manteniendo reuniones permanentes con CAEB y
PIME restauración, y estamos ya llegando a acuerdos de lo que
vamos a regular sobre temas de calidad, temas de
autoevaluación, planes de modernización y capacitación
personal. 

Y ya les hemos dicho, y le digo y le anuncio aquí, que todas
estas propuestas y sugerencias que están haciendo van a ser
siempre incorporadas, siempre incorporadas, siempre que
lógicamente podamos, legalmente en virtud de nuestras
competencias, y que no vayan en contra de la legislación básica
estatal y las directivas europeas, porque a veces también piden
cosas, por desconocimiento y de buena fe, que no se pueden
regular. Hay directivas, como usted sabe, de agilización de la
administración y de posibilidad de trabajo globalizado en
Europa que a veces no gusta a determinados colectivos, y no es
que nosotros queramos o no queramos; para el tema de la
introducción de las lenguas cooficiales ya estábamos ahí en el

límite. Es decir, que al final las cosas no siempre se pueden
hacer como un grupo quiere o incluso como un gobierno quiere,
porque hay directivas europeas que hay que tener en cuenta y
legislación básica estatal que también.

Pero ya le digo el anuncio que, siempre que no vayamos en
contra de esta normativa de obligado cumplimiento, vamos a
introducir todas las solicitudes que nos han hecho desde CAIB
restauración y desde PIME restauración, cosa que, como no
hicieron reglamento, ustedes tampoco hicieron.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 10255/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a declaració d'obligacions de servei
públic.

Per formular la pregunta RGE núm. 10255/12, sobre
declaració d’obligacions de servei públic, intervé el diputat Sr.
Damià Borràs, del Grup Parlamentari Socialista, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Vostè dia 21
de juny passat em responia, a unes vuit preguntes que li havia
fet per escrit sobre la declaració de servei públic de la ruta
Menorca-Madrid, que la declaración de servicio público ha
venido a cubrir una necesidad de los residentes de Menorca
que no estaba cubierta por el libre mercado. Açò és cert i per
açò és convenient la necessitat de tenir una declaració de servei
públic que garantís un mínim de freqüències, que garantís que
la ruta existís. 

Però vostè hi afegia: “En cuanto a tarifas, frecuencias,
franjas horarias y demás condiciones, son las correctas para
garantizar dicho servicio en unas condiciones razonables de
calidad”. Açò era el literal de la seva resposta per escrit dia 21
de juny de 2013. En aquell moment evidentment feia 21 dies
que havia acabat la declaració de servei públic; sabíem el que
sabíem de com havia anat la primera temporada tot i que
parcial, perquè evidentment no havia fet els vuit mesos que
contempla la declaració, només n’havia fet quatre, i no sabíem
molt bé encara com havia anat. 

Entenc que a partir d’aquí, a través de la comissió mixta de
seguiment de la declaració, a través d’altres mecanismes, vostè
tindrà més informació sobre aquesta declaració, i per tant podrà,
diguéssim, reafirmar o matisar o el que vostè consideri aquesta
afirmació que vostè deia que era correcta. 



TURISME / Núm. 50 / 14 de novembre del 2013 635

 

Jo en tot cas li vull plantejar un parell de qüestions per obrir
aquest debat i per tenir la seva resposta amb més claredat. Dia
31 de maig acabava el primer període de vigència de la
declaració de servei públic i un dia abans, dia 30 de maig, un
ciutadà registrava una petició de pronunciament davant el
Tribunal de la competència; ho feia perquè demanava que es
pronunciés el comitè de la competència pel que ell considera
uns preus desorbitats que s’havien produït a causa de l’entrada
en vigor d’aquesta declaració en règim de monopoli.
Denunciava el ciutadà, el Sr. Josep Piris, que abans d’entrar en
vigor la declaració un vol Menorca-Madrid i tornada podia
arribar a costar 28,44 euros, el preu mínim de (...), és a dir,
14,22 per a resident, i que amb la declaració el més barat
passava a ser de 128,81 euros, 78,81 per a residents, gairebé
cinc vegades més. Açò és un estudi de preus que havia fet ell;
em consta que el va entregar també al Sr. Deudero. Evidentment
jo no aval aquests preus, són els preus que ha fet ell, però sí que
evidentment, per respostes que tenim també via parlamentària
del Ministeri de Foment, sabem que l’any 2011 els preus eren
sensiblement inferiors de mitja que no els 130 euros de mitja
que permet la declaració.

El Sr. Piris centrava també la seva denúncia en pràctiques
comercials ilAlícites per part de la companyia, una cosa que és
complexa, evidentment, de tractar, i crec que és el que han de
dirimir les autoritats, si hi ha pràctiques ilAlícites, i jo no hi
entraré aquí, vull dir que les autoritats de la competència ja
diran si les ofertes o el sistema d’ofertes -crec que al Sr.
Deudero també li va ser exposat aquest tema pel Sr. Piris- vull
dir que qui correspongui ja dirà si és ilAlícit o no. Jo aquí no
entraré a qüestionar aquestes pràctiques, si són certes o no,
perquè ho desconec.

Així mateix, com deia, dia 12 d’abril, a part d’aquestes
qüestions el Sr. Piris va entregar al Sr. Deudero també, en
representació del Govern de les Illes Balears, 4.443 signatures
en contra d’aquesta declaració de servei públic, 4.443 signatures
recollides presencialment, és a dir, signatura física, no per
internet, a Menorca en manco de dos mesos. Finalment també
el Sr. Piris ha plantejat les mateixes qüestions davant el
Defensor del Poble, que ha admès a tràmit la seva denúncia, i ja
veurem com acaba. Tampoc no hi vull entrar més, en aquest
sentit.

Els preus, sens dubte, en qualsevol cas, tant pel Sr. Piris com
per les crítiques més o manco que han sorgit a Menorca, han
estat el centre principal d’aquest malestar sobre la declaració. El
mateix conseller de Menorca, el Sr. Alejandre, ha dit que li
hauria agradat més un preu més baix; diu Alejandre: “Está claro
que nos hubiera gustado un precio más económico por
trayecto”, ho ha declarat diverses vegades, i fins i tot el Sr.
Alejandre ha parlat algunes vegades, i ha estat desmentit per la
companyia, ha estat negat per la companyia, que plantejava la
possibilitat d’establir una espècie de “bonobús”, una targeta per
poder comprar ics viatges, un sistema com les T10, aquest tipus
de targetes que hi ha sempre als autobusos, i la companyia li ha
dit que per a viatges fidels ja hi havia els seus punts de frequent
flyer i per tant que res, no?

També vostè ha dit en aquesta resposta i en declaracions a
premsa diverses vegades, i també el Sr. Deudero, que és aquí
també present i li ho agraesc, han dit que consideraven el preu
correcte. A hores d’ara continuu sense conèixer -igual vostè
m’ho pot aportar avui- el preu mig real que han pagat els usuaris
de la ruta Menorca-Madrid; és a dir, una cosa és la tarifa de
referència que ha marcat el ministeri i una altra cosa és quin
preu ha estat el mig que efectivament han pagat els usuaris. Açò
normalment a través de la comissió mixta de les altres rutes amb
declaració de servei públic ho acostumàvem a saber; esper que
vostè m’ho pugui aclarir, en tot cas, si no, ja ho intentarem
esbrinar per alguna altra via, si vostè ho desconeix, que és
possible que ho desconegui pel que ja entraré després.

Però tot i desconeixent el preu mig hem de treballar amb el
preu de referència, que és el marca la declaració. Quan es va
presentar la declaració, que es va presentar que vostè hi era
present amb el president del Govern de les Illes Balears, el
president del consell i el conseller delegat d’Air Nostrum, el Sr.
Carlos Bartomeu, es va anunciar que, tot i que la declaració
permetia un preu mig de 130 euros, Air Nostrum establiria un
sistema de tarifes que faria que el 90% dels bitllets, el 90% dels
bitllets, estaria per davall de la tarifa de 130 euros, i afegia el Sr.
Bartomeu que almanco el 60% dels bitllets que sortissin de
Menorca tindrien una tarifa inferior a 58 euros i que el 60% dels
passatgers que vinguessin de Madrid a Menorca pagarien uns
preus per davall dels 60 euros.

Evidentment açò són pràctiques comercials de la companyia,
respectables, i el Sr. Bartomeu, per fer gràfica la seva afirmació,
va afirmar que açò es feia així perquè ho exigia el mercat i que
a més va dir que les tarifes al final serien semblants a les que
fins a l’entrada de la declaració tenia Air Nostrum, perdó,
Ryanair, la companyia que cobria la ruta en aquell moment
després de la fallida d’Spanair. És a dir, gràficament, els preus
d’Air Nostrum seran semblants a Ryanair. Crec que la realitat
ho ha desmentit d’una manera significativa.

Però la qüestió que jo plantej aquí és la següent: si el 90%
dels bitllets és inferior al preu marcat a la declaració, una
declaració que anava acompanyada d’una subvenció, d’una
compensació econòmica, no subvenció, compensació
econòmica, de fins a 2.500 milions, i la companyia per operar
la declaració es va conformar, va fer una oferta de 900.000
euros.

Evidentment, si és capaç de fer el 90% dels seus bitllets per
sota del preu de referència i, a més, renúncia a una compensació
econòmica per valor de 900.000 euros, es conforma amb
900.000 menys, o sigui, 1.600.000 dels 2,5 milions que estaven
establerts, fa dubtar que el càlcul de preu de referència sigui el
més ajustat a favor dels interessos dels usuaris, perquè,
evidentment, i sense pensar en les ofertes que després deia que
faria la companyia. La realitat no sé si ha anat en aquest sentit,
que els preus hagin estat més baixos o no, vostè m’ho sabrà dir.
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Jo, per saber si anava errat de comptes amb aquestes
especulacions que ara li he plantejat aquí, vaig demanar còpies
de les actes de la comissió mixta de la declaració i la resposta va
ser que, al corresponder a la secretaría del (...) Estado no nos
han sido suministradas las actas aprobadas hasta este
momento. Això m’ho deia vostè dia 12 d’abril, que no tenia
actes aprovades en la Comissió Mixta de Seguiment. Bé, no sé
si ara ja les té, no sé si em pot informar d’açò, però bé, crec que
és important tenir aquesta informació per saber si evidentment
està ben calculada la declaració.  

Vaig demanar també còpia de les anàlisis de mercat,
informes de rutes, freqüències, tarifes, capacitats d’ocupacions
i tota la documentació aportada per cada un dels membres de la
comissió per elaborar el càlcul de costos, de preu, de costos,
etcètera, de l’obligació de servei públic. Una pregunta que vostè
també em va contestar dient que m’adjuntava una documentació
i la documentació que em va adjuntar va ser la programació de
(...) sobre la temporada, no l’anàlisi de mercat, no aquestes
qüestions que era el que m’interessava per saber com s’havia
formulat aquest preu de 130 euros de mitjana.

Esper que vostè (...) d’avui que passats sis mesos des que ha
acabat el primer període de la declaració i ja ha començat la
vigència en el segon període, va començar dia 1 d’aquest mes
i, per tant, perdó, dia 1 d’octubre, esper que vostè em pugui
informar d’aquestes qüestions.

En tot cas, hi ha una qüestió que em preocupa molt, i que va
ser llegir dia 30 d’octubre a tots els diaris de Mallorca, li llegiré
què deia el diari Última Hora, quan afirmava que el Ministeri
de Foment havia posat en marxa un observatori de preus, que el
primer informe l’havia remès al Govern, que el Govern tenia el
primer informe de l’observatori de preus, però que el segon
informe no havia volgut el ministeri donar-lo a conèixer. En
concret, Aviación Civil els ho ha negat “argumentando que lo
tiene que solicitar el presidente Bauzá a la ministra Ana
Pastor, al respecto Bauzá comentó: si es así se lo pediré a la
ministra”. Entenc que, evidentment, dins la comissió mixta, si
no saben els preus que tenen aquestes qüestions, preus que jo
crec que haurien de ser públics, que haurien de conèixer tothom,
per això s’ha presentat una PNL en aquest sentit, crec que
malament podem valorar les coses.

Però el preu no és l’únic problema, és el problema
fonamental, però no és l’únic. La declaració, com vostè sap,
marca un període que el primer avió ha de sortir a les set del
matí, d’entre una forquilla de les set del matí a les nou i mitja,
i el darrer ha de sortir entre les set i les nou de la nit. Així com
opera la companyia, tant a la primera com a la segona
temporada, l’arribada a Madrid d’un vol de Menorca és
aproximadament a les onze, a les onze manco deu del matí. I la
sortida del vol únic que hi ha a Madrid és a les dinou hores. Si
comptam el temps que necessita l’avió per arribar a la terminal,
el que necessita una persona per travessar la Terminal T4,
desplaçar-se fins el centre de Madrid i, evidentment, tornar a
l’aeroport per poder facturar i embarcar en hora tenim que,
pràcticament, tot i complir formalment la declaració, el termini
de set hores que un usuari ha de ser a destí, tenim que
pràcticament l’únic que pot fer un ciutadà de Menorca és anar
a dinar a Madrid. Perquè, evidentment, abans de les dotze i
mitja no arriba, després de les cinc no pot tornar. Ni per a

negocis serveix ni per a cap tipus d’activitat ni tan sols serveix
per poder enllaçar.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab, Sr. President. I finalment, a part d’aquest problema,
hi ha el problema de les places, segons informació de la
companyia, vostè ho podrà contradir si ho considera oportú,
amb avions de 90 a 100 places ha tengut una ocupació del 51%.
És a dir, de l’any 2011, de març a maig, varen volar 40.722.
Abans de 2011 l’únic any que hi havia vols directes, el darrer
any que hi havia vols directes a Madrid; 40.722 que s’han
convertit en 23.800 usuaris l’any 2013, és cert que la crisi s’ha
agreujat, però s’han perdut 16.200 usuaris en aquest període,
segons la companyia. Vostè m’ho pot contradir.

Hi ha hagut problemes greus per Setmana Santa i hi ha hagut
problemes greus pel pont de 1r de Maig que han fet que les
queixes siguin notables. I en aquests moments, segons
declaracions, -i amb açò acab, Sr. President- del Sr. Deudero,
fresques d’avui matí mateix, a un diari de Menorca, arran del
comitè de rutes que hi va haver, el Sr. Deudero ens informa, diu,
“... que el Ministerio de Fomento sigue revisando las
condiciones de la OSP para satisfacer a la adjudicataria Air
Nostrum por la vía de las frecuencias y de la obligatoriedad de
plazas”. Jo crec que si es tracta de revisar les condicions de
servei públic més que a petició de la companyia hauria de ser a
petició de les 4.500 signatures que s’han recollit a Menorca,
5.000 i busques, si comptam les d’internet, del Sr. Alejandre
que demana rebaixa de preus i d’aquesta oposició que també
demana millors horaris, millors preus i, evidentment, una
variació del període de durada perquè és molt discutible que
sigui bo que el període de durada sigui de vuit mesos i no de sis,
perquè evidentment retarda la incorporació d’altres companyies
a la lliure competència, quan abans funcionava els mesos de
maig i juny correctament i octubre els serveis sense obligació de
servei públic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Conseller de Turisme
i Esports, per un temps de deu minuts.



TURISME / Núm. 50 / 14 de novembre del 2013 637

 

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo creo que para
contestar un poco con coherencia y un poco de manera
estructurada la pregunta tengo que trabajarla desde dos puntos
de vista, con independencia de los puntos concretos que me ha
ido describiendo. Creo que tenemos que hablar, decir, oye,
vamos a ver, en estos momentos tenemos una OSP, que ya fue
una novedad histórica, ha pasado el tiempo, ¿cómo está esa
OSP? Vamos a hacer el análisis de la situación actual. Entonces
yo creo que estoy obligado a contestarle lo que hemos
preparado en relación a la situación actual de la OSP, luego
entraremos un poco en los temas que ha comentado, que son
algunos muy interesantes, pero yo creo que usted necesita, me
imagino que lo tiene porque está bastante empapado en estos
temas, pero una situación global de la situación.

¿Podemos valorar de forma satisfactoria esa OSP? Pues yo
creo que hay que distinguir dos puntos de vista: por una parte,
el de la aerolínea y, por otro lado, el punto de vista del
ciudadano o del Gobierno, porque lógicamente el punto de vista
del Gobierno sólo puede ser el punto de vista del ciudadano. Y
no me parece justo, aprovecho y hago un paréntesis, la
referencia que ha hecho al Sr. Deudero en relación a una
supuesta defensa de los intereses de la aerolínea. Es decir,
vamos a ver, bueno, un titular, vamos a ver, creo que no ha
habido, no sé si antes había directores generales, pero político
que defienda más la conectividad para las islas menores que el
Sr. Deudero, no hay nadie que trabaje más ese tema que el Sr.
Deudero y, lógicamente, el Sr. Deudero trabaja por los intereses,
en este caso, de Menorca. Y si no es así lo que ha dicho, pues,
entonces es que no le he entendido y lo retiro.

¿Cómo está el tema en relación al punto de vista del Govern
y de los ciudadanos? Bueno, pues desde el punto de vista del
Gobierno podemos estar satisfechos. Es evidente que hay cosas
que seguir trabajando y hay cosas que hay que pulir y que
podemos encontrarnos con una insatisfacción de determinados
ciudadanos que hasta recogen firmas porque hay puntos que
tratándolos individualmente pues, lógicamente, son
manifiestamente mejorables, pero hay que mirar un poco el
contexto global de lo que se tenía antes, la situación de
intranquilidad que se vivía antes y la situación que se tiene
ahora, y a partir de ahí mejorar las cosas concretas. Pero el
cuadro general evidentemente ha mejorado, con lo cual la
valoración que hace el Gobierno es positiva. 

Si hace esta valoración positiva el Gobierno es porque
lógicamente, mejor o peor, piensa en los ciudadanos. ¿Por qué?
Pues por lo que dijimos, más o menos, primero, porque ha
incluido dos frecuencias diarias durante la temporada baja y tres
frecuencias en los meses de abril, mayo y octubre, dando así
satisfacción a una reivindicación histórica y posibilitando lo que
se había reclamado tanto de realizar el viaje de ida y vuelta el
mismo día.

Segundo, porque no olvidemos, se permite así conectar
Menorca con el hub doméstico, europeo e intercontinental de
Iberia-British Airways y a través de él con la alianza Oneworld
y al final pues da una posibilidad de conectar con las once
principales compañías aéreas del mundo y enlazar al final, nos
encontramos con que el menorquín podía enlazar con vuelos de

84 destinos nacionales e internacionales. Esto es una realidad,
porque la ruta estaba operada con aviones, ciertamente, y se ha
demostrado de gran capacidad, incluso innecesaria capacidad
ofreciendo 110.800 a 200 anuales. 

Lo normal es que las obligaciones de servicio público se
declaren para todo el año, y se ha hecho una excepción y,
bueno, pues yo creo que fue una buena idea hacer esa excepción
porque ha funcionado bien, ha funcionado bien, con cosas que
se pueden pulir y el Sr. Alejandre ha dicho lo que ha dicho. El
Sr. Alejandre es cargo del Partido Popular y lógicamente mira
por el bienestar de sus ciudadanos, como es su obligación, y hay
cosas que se pueden mejorar, pero ha dado un marco de
tranquilidad y de conectividad garantizada que antes no existía,
y a partir de ahí podemos trabajar. Y luego, porque el paso de
pasar de la OSP a la libre competencia pues se dio sin
incidencias, que al ser una cosa nueva pues podía tener una
cierta incertidumbre de lo que podía pasar. 

Esta es la valoración general que hacemos nosotros. ¿Qué
pasa desde el punto de vista de la aerolínea? Pues desde el punto
de vista de la aerolínea no es satisfactoria, porque aquí, sí, usted
dice, bueno, es que el Sr. Bartomeu dijo en su momento pues
que el 90% iba a estar por debajo de la tarifa de referencia,
que... bueno, al final, es evidente, es evidente que la aerolínea
equivocó sus previsiones, equivocó sus previsiones y entonces
al final nos encontramos que pues por hache o por be
seguramente ha influido el plano general de deterioro
económico, de la situación económica del país que, bueno, ha
repercutido negativamente en la demanda de vuelos domésticos
y ha habido una caída de pasajeros del 16% de enero a agosto.

Y eso es una realidad, los números no le están saliendo, ha
quedado muy por debajo de las expectativas de Air Nostrum, un
25% por debajo de lo esperado por Air Nostrum, según sus
previsiones, y cuando presentaron su oferta en el contracto de
licitación. Ni siquiera su oferta de precios ha servido para
estimular la demanda porque, y ya le contesto, creo que me
había preguntado, ha presentado Air Nostrum tarifas medias de
77 euros por trayecto, que son 33,5 con el descuento de
residente. Sabe usted que la tarifa de referencia estaba en 130
euros. Entonces, bueno, al final sale una media de 77, que
estamos hablando de 33,5 con el descuento de residente, euros
por trayecto. Esto es la media, bueno, pues pierden dinero y ese
incentivo, que ellos entendían que era incentivo, pues no ha
servido para estimular la demanda. Esa es la situación que hay.

Entonces, al final, pues, ¿qué está ocurriendo? Pues que la
aerolínea ha indicado a Aviación Civil, que están en estos
momentos en conversaciones, que debido a los motivos antes
mencionados, y a los motivos que pueda haber, se va a tener que
reordenar la OSP, se va a tener que reordenar la OSP ajustando
frecuencias, mejorando horarios y flexibilizando el módulo del
avión, etcétera, y en eso están. Y por otro lado, Aviación Civil
está analizando con la aerolínea estas alternativas. Al final és
que los aviones van al 50% de su ocupación. 
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Entonces, claro, es que es un problema, es que es un
problema, entonces la aerolínea, como usted sabe, se hizo un
concurso público, pues la aerolínea se presentó, hizo una oferta
que entendía que podía llegar, a la baja, redujo muchísimo la
posible cantidad a pagar a la aerolínea para compensar esas
deficiencias y ha sido insuficiente. Pues se va a tener que
negociar, pero al final los precios han sido los que han sido y los
precios no han estado nada mal y sin embargo los aviones van
semi vacíos. Y esa es un poco la situación. 

Con lo cual, a su pregunta, bueno, yo le contesto,
¿satisfacción? Sí, satisfacción nuestra, sí, cuando hay una media
de 33 euros por billete pues hay satisfacción, cuando hay una
garantía del cumplimiento de una conectividad y unas
frecuencias concretas, pues hay satisfacción, porque antes no
existía. Ahora, satisfacción para la compañía no hay ninguna, y
en esa situación estamos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el
Sr. Damià Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Abans de res, i per deixar-ho clar, no
sé si no m’he expressat bé, però en tot cas si he donat a entendre
que deia que el Sr. Deudero afirmava açò, li deman disculpes,
ja que és aquí, perquè evidentment no és el que volia dir. Volia
dir que ell havia dit que el ministeri feia açò, no?, però
evidentment sé que ell no defensa aquesta cosa, conec prou al
Sr. Deudero per saber quines són les seves posicions davant
aquestes qüestions i sé que el Sr. Deudero sí que, igual no
pensant igual que jo moltes vegades, però sí que ho fa des de
l’interès general dels ciutadans de les Illes Balears. Això vull
que quedi clar perquè evidentment no voldria que s’interpretés
una cosa com l’altra perquè evidentment, ja dic, des de la
distància de posicionaments moltes vegades, reconec la feina
del Sr. Deudero i que ho fa a favor dels ciutadans d’aquesta
comunitat. Em consta i, per tant, mentiria si digués el contrari
i l’acusés d’alguna cosa que no és en absolut certa, com que
mira pels interessos ja no de la companyia sinó ni tan sols del
ministeri, sé que davant el ministeri defensa Balears i no el
ministeri, i ho fa tant públicament, com a les reunions, que jo
puc tenir una certa informació, i per tant, m’agradaria que açò
quedés molt clar per evitar qüestions.

També li agraesc, Sr. Conseller, li ho dic a vostè, que m’hagi
informat de les coses que vostè sap i molt millor ens aniria si el
ministeri tengués aquesta posició, si hagués fet públics els
resultats de preus, dels preus mitjans, de tot, evidentment
s’alçarien sospites, bé, més que sospites, suspicàcies de la gent
de Menorca sobre el funcionament de l’OSP.

Estic d’acord amb vostè que és necessari revisar, estic
d’acord que és possible revisar freqüències, estic d’acord que és
possible revisar i flexibilitzar capacitats d’avions, no té cap
sentit volar amb un 51% d’ocupació, sobretot una companyia
que té mòduls d’avió que van de les 50 a les 100 places i, per
tant, segons demanda pot organitzar-se. Amb la qual cosa també

podria ajudar a millorar les tarifes perquè, evidentment, un vol
de 50 places és més barat de volar que un vol de 100 places.

Per tant, tots estaríem millor amb una revisió, però segueix
la meva preocupació que possiblement un dels problemes que
té l’OSP, a part del preu que avui s’ha matisat i que la gent
sàpiga a Menorca que la tarifa mitjana que s’ha pagat és de 77
euros, per tant, 33,5 per a resident, igual faria més atractiu volar
a Madrid que, pensant l’instalAlat a la mentalitat dels
menorquins que la tarifa és de 130 euros. Per tant, igual estaria
bé conèixer, per això dic els exercicis de transparència són bons
per a tothom, perquè la transparència sempre és bona i, a més,
ajudaria a tothom a no qüestionar un model, que el model seria
públic, que és l’únic mecanisme que tenim per poder regular
quan tenim problemes.

Segueix pensant que, fins i tot, amb un cost un poc més alt
per a l’Estat o amb un ajustament necessari que fos de tarifes,
estaria bé aconseguir una inversió dels horaris perquè ajudaria,
pot ser, açò s’hauria d’estudiar i el ministeri té tècnics,
milloraria l’ocupació dels avions perquè, evidentment, vostè ha
citat totes les possibilitats d’enllaç que té el hub de Madrid per
a Air Nostrum, però evidentment a les dotze del migdia, si tot
va molt bé, podries estar a la porta d’un vol internacional venint
des de Menorca, evidentment els vols internacionals ja fa estona
que, permeti’m la redundància, han aixecat el vol. I també per
anar a fer feina a Madrid és un horari, crec que no és del tot
correcte. 

Segons informació d’un diari de Menorca, Air Nostrum va
guanyar un 27% de passatgers els quatre mesos sense servei
públic. No sé si és correcte o si la informació és de la
companyia, açò fa pensar que alguna cosa hem fet malament.
Per tant, és molt complex el mecanisme de declaració públic,
per tant, d’acord que és necessari revisar, revisar preus,
freqüències, horaris i capacitats, tot. I si podem revisar i a la
ponència de transport aeri d’aquesta casa pot ajudar i
evidentment el Consell de Menorca i la Direcció General
d’Aviació Civil aconseguim que siguin escoltades des del
ministeri, aconseguim que la Direcció General d’Aviació Civil
i el consell convencin el ministeri, si ho intenten de convèncer-
lo a tots ens aniria molt millor.

De vegades ho han afirmat diversos portaveus del Grup
Popular en aquest parlament, vostè no ho ha dit, vostè ha estat
més prudent, però sí que ho han dit, que les declaracions només
eren possibles en els vols que no tenien cap companyia que els
operés en aquell moment. La mateixa declaració de servei
públic ho desmenteix, perquè Ryanair operava tot i que hi havia
amenaces certes, compartesc amb el Sr. Deudero que eren
amenaces certes, de retirada de Ryanair. Miri, estic d’acord amb
vostè quan no podíem jugar-nos els doblers amb la permanència
de Ryanair, estic d’acord i les coses tal com són, però
evidentment, vostè ha plantejat, Sr. Conseller, fa uns dies
estendre el model de servei públic a les connexions amb
Mallorca, si els preus continuen desorbitats, per açò, ens aniria
molt bé tenir...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Borràs.



TURISME / Núm. 50 / 14 de novembre del 2013 639

 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... acab, Sr. President, l’observatori de preus. I també el Sr.
Deudero demanava fa ja molt de temps, dia 4 de juny,
demanava al Sr. Manuel Mederos, coordinador de política
estratègica del transport aeri, com estaven els estudis de la
possible ruta d’Eivissa amb.... possibles rutes d’Eivissa a la
península. Demanava açò, demanava com estaven els estudis,
no sé si li ha contestat el Sr. Mederos al Sr. Deudero perquè crec
que el ministeri és molt poc sensible a contestar les preguntes i
les peticions del Govern, almanco en qüestions de transport aeri
per la documentació que vostè em va passant en les meves
peticions, i també crec que és poc sensible amb la ponència
d’aquí.

Per açò li demanaria, ja sé que no és la pregunta que li he
formulat, però també li demanaria que convencin el ministeri
que una mica més de transparència com amb el preu de la tarifa
mitjana ens vendria bé a tots i primer que a ningú al ministeri,
perquè efectivament la tarifa és de 77 euros, evidentment un
dels problemes que té la declaració queda apaivagat una mica,
no és tot el que somiaríem, 77 euros, però és molt millor que
130. 

Les altres qüestions, crec que sí que també li demanaria que
es puguin fer, no amb l’oposició, no és aquest el paper de
l’oposició, però sí a la ponència de transport aeri, sí amb el
Govern, la Direcció General d’Aviació Civil, i sí amb els
consells per tal de millorar aquesta declaració a favor dels
interessos dels ciutadans de Menorca que crec que és el que
vostè i jo compartim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente porque realmente
creo que coincidimos en casi todo, ¿no?, cuatro o cinco puntos
como corolario para finalizar. Aquí hay una cosa que está clara,
ahora hay una OSP, antes no había OSP, ni siquiera había ruta
y ahora hay una garantía y antes no había, eso es una evidencia.
Nos encontramos con un billete medio para los residentes de
33,5 euros, que está muy por debajo de la tarifa de referencia,
con lo cual es algo que realmente no está nada mal, ese precio
es más o menos los que..., incluso, el precio más o menos que
siempre ha sido buscado o defendido por los que habían sido
bastante críticos con la OSP.

En otro tema muy importante, que también es necesario que
comentemos, sabe usted que salen una voces críticas en relación
a la OSP en base a la posibilidad de cubrir determinadas rutas
y frecuencias con las líneas low cost y al final se está
demostrando -y sin decir ningún nombre concreto- que según
qué lineas low cost han eliminado las rutas con Valencia y con
Barcelona cuando, según información del comité de rutas de
Mahón de ayer, han aumentado en más de 60.000 pasajeros sus
rutas con Menorca a lo largo de este año. Entonces, no se puede
esperar de ninguna empresa probablemente y menos de estas
empresas tremendamente oportunistas y que no tienen

absolutamente ningún problema en hacer unas competencias
totalmente desleales, el abandono repentino de las rutas cuando
suben 60.000 pasajeros en la rutas con Menorca, quiero decir
que el que pretendía...és decir, “no, no es que tenemos la low
cost...”, no, se está demostrando que no se puede confiar en eso
y que las OSP, y estamos de acuerdo, son necesarias y que es
necesario y que hay que mejorarlas.

Por último, también es evidente que la alternativa del libre
mercado que nosotros..., bueno, si alguien tiene que defender
teóricamente el libre mercado somos nosotros, pero cuando no
cubre las necesidades de la isla de Menorca evidentemente es
necesario, ¿no?

Por tanto, somos conscientes de que ello, visto lo visto, va
a suponer -como usted dice y muy bien dice- un coste superior
al Gobierno central, es evidente que esto tiene que suponer un
coste superior... usted lo ha dicho y creo que estamos juntos en
eso, es decir, no tenemos discrepancias en esos temas, pero todo
ello no nos tiene que hacer olvidar, ni a ustedes ni a nosotros,
que el inicio de la OSP, la puesta en marcha de la OSP y su más
que previsible mejora a lo largo de este año se ha puesto en
marcha gobernando dos, dos gobiernos, uno del Partido Popular
aquí y uno del Partido Popular en Madrid, y eso no se tiene que
olvidar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat de les
preguntes i abans de passar al debat de la proposició no de llei
previst a l’ordre del dia d’avui, agraïm la presència del Sr.
Conseller de Turisme i Esports i dels alts càrrecs que
l’acompanyen. Suspenem la sessió un minut per acomiadar el
conseller.

II. Proposició no de llei RGE núm. 10251/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans directors
insulars de ports esportius.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam la sessió i passam al debat del segon punt de
l’ordre del dia d’avui relatiu a la Proposició no de llei RGE
núm. 10251/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a plans directors insulars de ports esportius. Per
defensar aquesta proposició no de llei per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Joan Boned, per
un temps de deu minuts.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Quan parlam de ports esportius,
evidentment no proposam cap tema nou, és un tema que s’ha
discutit, debatut en diverses ocasions en aquest parlament, sense
anar més lluny fa poc més d’un mes varen ser objecte de debat
dues propostes, dues proposicions no de llei en aquest mateix
tema. Avui, però, no voldríem tant entrar en el debat que
evidentment mostra postures discordants en el tema específic
dels ports esportius, segurament no pensam igual el grup
socialista i el Grup Parlamentari Popular, però voldria aparcar
aquest debat de discrepància sobre aquesta qüestió per anar una
passa més enllà. 

Sense cap dubte el que és el turisme nàutic és una part
important dins la nostra principal indústria que és el turisme en
lletres majúscules i per tant, s’ha de donar a cada cosa la
importància que té per si mateixa i, repetesc, aquesta la té. I com
que es dóna el debat periòdicament sobre si les necessitats en
aquesta àrea de turisme nàutic estan cobertes, si el nombre
d’amarraments és suficient o és insuficient, si en aquesta illa en
fan falta més i en aquella menys, si els projectes que s’han
presentat s’han de tramitar aquí i allà no. Crec que tot això
podria tenir un marc més clar de tramitació si partíssim de
l’existència d’una normativa clara i una planificació clara en
aquest mateix aspecte.

D’aquí que, ja que el conseller de l’àrea fa un moment en
aquesta mateixa comissió comentava sobre una altra qüestió,
quan parlàvem d’Obligació de Servei Públic de Menorca que
havíem d’anar tot a una i que segurament estaríem d’acord en
les necessitats i reclamacions en aquest aspecte, jo li he dir
sincerament que crec que la proposta que fa el Grup Socialista
avui perfectament podria ser també aprovada per unanimitat i
ara explicaré per què.

Vull recordar que a l’arribada del Partit Popular al Govern
de les Illes Balears al 2011 va ser el mateix conseller el que va
expressar la disconformitat de la conselleria i del Govern en el
redactat actual de la Llei de ports de les Illes Balears en el que
feia referència a la planificació del tema dels ports esportius que
recull aquesta llei, i va expressar la necessitat de modificar
aquesta llei en la línia d’eliminar l’exigència de la necessitat de
ports... directors de cada un dels ports per passar a un criteri més
ample de planificació en matèria de ports esportius a les nostres
illes.

Hi estam d’acord, l’únic que lamentam és que de fet ja hagin
passat més de dos anys i encara estiguem planificant, però, per
què aquesta proposta ara?, i és que en certa manera ha canviat
una part del criteri expressat per la conselleria en el seu moment
en les darreres declaracions que hem sentit al mateix conseller
i referides a aquesta qüestió, perquè entenem que no s’ajusten
exactament al que s’havia dit inicialment, a la necessitat de
passar a fer plans directors insulars de ports esportius.

D’aquí la nostra proposta, aprofitant que està en tràmit -i
així ho ha expressat també el conseller en el seu moment- la
modificació d’aquesta normativa, teòricament hauria de faltar
gaire perquè entràs a tràmit aquesta modificació de llei al
Parlament, però com que això encara no s’ha produït entenem
que pot ser un bon moment per intentar fer alguna aportació que
complementi, perquè no necessàriament ha d’excloure la

proposta que fa el Govern en aquests moments, sinó que
complementi la modificació de la normativa a fi de fer-la més
efectiva i més realista.

Per això demanam, i entenem que és un bon moment per
presentar aquesta proposta, proposta que conté dos punts als
quals es demana la modificació d’aquesta llei de ports en el
sentit de permetre la redacció i l'aprovació de plans directors
insulars de ports esportius. I en segon lloc, fa referència a qui ha
de correspondre la redacció d’aquests plans directors insulars.

S’ha dit per part de la conselleria que es té contacte
permanent amb els consells insulars a l’hora de solAlicitar
informació, documentació si n’és el cas també, per treballar en
la modificació de la Llei de ports, però des del nostre punt de
vista no és tan important l’aportació d’informació, de dades de
cadascuna de les illes com el fet que qui coneix realment les
necessitats de cadascuna de les illes, les circumstàncies
específiques de cadascuna de les illes en matèria de territori, de
turisme, de litoral, de totes aquestes qüestions és sense cap
dubte el consell insular que és el que està damunt el terreny,
damunt el territori i exerceix unes funcions concretes i
específiques.

Per tant, el que demanam també en aquest segon punt de la
proposició no de llei d’avui no és ni més ni menys que siguin
aquests consells insulars, que són els que estan més a prop dels
ciutadans, els que estan més a prop dels empresaris, dels que
gestionen els ports esportius a cadascuna de les illes, els que
tenguin la competència i la responsabilitat de redactar els plans
directors específics de cadascuna de les illes.

Això sense cap dubte podria ajudar al fet que una vegada
redactats cadascun d’aquests plans directors, els utilitzàs el
mateix govern balear, per què no?, per redactar d’acord a
cadascun d’aquests plans insulars el pla general director de ports
de les Illes Balears i no anar directament per la simple via
d’aportació de determinada informació que pot ser completa o
no del que passa a cadascuna de les illes directament a la
redacció d’aquest pla general.

Entenem, per tant, que no és una proposta excloent d’allò
que es fa, sinó que és complementària i que pretén simplement
aportar una informació més directa, més clara, més propera a la
realitat del sector per establir aquesta norma general que ens
permeti deixar de tenir debats permanents sobre si aquest port
aquí ara fa falta, és important, és interessant, s’ha d’admetre a
tràmit, s’ha de denegar la seva tramitació.... o tot aquest debat.
Si tenguéssim una planificació clara, una programació clara de
què es vol fer a cadascuna de les illes, segurament no serien
necessaris molts dels debats que es tenen en aquest parlament en
referència a aquesta circumstància.

Per tant, demanaria al Grup Popular que atengués la
proposta que es fa, que la llegís detingudament i que fos
sensible a les peticions que es fan des del Grup Parlamentari
Socialista en aquesta proposició no de llei.

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

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions té la
paraula el Sr. Abril per deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Molt breu, perquè jo avui ja acapararé la paraula..., l’he
acaparada abans i en la següent comissió també, en què em
toquen la meitat de les iniciatives, per tant, molt breu.

Simplement vull manifestar l’acord del nostre grup
parlamentari en la proposició presentada pel Grup Socialista,
sempre és d’agrair -i ho he dit en altres ocasions- que en un
context mundial o global de desregulació -com he reiterat també
a les preguntes- es parli de planificar, que és un bon moment per
plantejar una proposta com aquesta perquè justament és quan
s’està refent o s’està fent la nova llei de ports de Balears i és una
proposició que ens dóna lloc a pensar com hauria de ser, com
s’hauria de concretar aquesta gestió i com hauria de ser el
repartiment de competències, evidentment sabent -com deia el
Sr. Borràs- que no és incompatible que hi hagi uns plans
directors de ports esportius insulars amb el fet que hi hagi fins
i tot un pla en l’àmbit interinsular que vigili d’alguna manera la
coherència entre aquests plans i, per dir-ho així, la gran política,
sobretot -i el que preocupa més a aquest grup parlamentari- pel
que fa a la sostenibilitat perquè el marc en el qual ens movem,
per exemple, Llei de costes, ho vaig comentar també fa unes
setmanes aquí en una iniciativa semblant a aquesta en què
parlàvem de ports esportius a Eivissa, perquè el marc, per
exemple, el de la Llei de costes el que fa és afavorir la
desregulació i d’alguna manera justificar ampliacions o ports
nous que pensam que en aquest temps, fins i tot en termes de
mercat, quan hi ha una davallada fins i tot en la demanda del
nombre d’amarraments, llevat dels temes puntuals de la
temporada turística, és una barbaritat per no dir una aberració.

Per tant, els consells són els que coneixen les necessitats i
els que haurien d’establir les prioritats respecte del que és
l’ordenació dels ports que són una de les seves principals portes
d’entrada per a cada una de les nostres illes, tant de persones
com de mercaderies, pel paper clau i estratègic que juguen en
termes econòmics i en la nostra opinió també ecològics.

Ara, no podem continuar és sense planificació, mentre feim
la llei per no... això ens serveix d’excusa per no tenir els plans
o mentre feim els plans no tenim la llei i el que ens trobam
mentrestant és que van sorgint projectes, vàrem parlar fa unes
setmanes aquí del cas d’Eivissa, a Mallorca tampoc no ens
quedam curs, ara mateix hi ha damunt la taula un projecte
d’ampliació de més de 80 amarraments a Port Adriano que va
ser també una mena de fiasco respecte d’allò que s’esperava al
seu dia, també per aquesta manca de planificació, “allò serà el
gran port del (...)” i al final el que ens vàrem trobar va ser una
gran infraestructura sobredimensionada que ara mateix està
infrautilitzada, però a més s’hi planteja un projecte d’ampliació,
per no parlar per exemple del d’Es Molinar, l’ampliació del
Club Nàutic d’Es Molinar que es va presentar també a Palma fa
uns dies, que per a nosaltres això sí que ja és totalment una
aberració.

És clar, mentre no hi hagi una ordenació clara i mentre no hi
hagi aquests plans, els faci qui els faci i nosaltres compartim
que són els consells insulars els que ho haurien de fer, idò ens
anirem trobant aquests bolets que pens que no són bons ni per
als municipis ni per a l’illa afectada ni per al conjunt de les Illes
Balears, que és l’àmbit on sí que pensam que s’hauria de
facilitar la coordinació i uns principis generals i, sobretot, ja dic,
vigilar la coherència sobretot en termes de sostenibilitat pel que
fa a aquests plans directors de ports esportius.

Moltes gràcies.  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara també en torn de fixació de posicions
té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular l’Hble.
Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Bueno, primero decirle, Sr. Boned, que
hemos estudiado su propuesta, como todas las propuestas que
presentan están estudiadas, vamos a la realidad actual.

La realidad es que este gobierno hizo público hace ya más
de un año que a través de la Conselleria de Turismo y Deportes,
concretamente de la Dirección General de Puertos y
Aeropuertos, ahora ha estado presente el director general, y el
ente portuario autonómico Ports IB, se está tramitando la
modificación del vigente texto de la Ley 10/05, de 21 de junio,
de puertos de las Illes Balears, por cierto aprobada ésta por un
gobierno del Partido Popular.

Le consta al Grupo Parlamentario Socialista, proponente de
la proposición no de ley, no sólo porque así se ha hecho saber
en sede parlamentaria y a través de los medios de comunicación
de forma reiterada, sino porque además así se ha informado,
entre otros foros, en el seno del Pleno, por ejemplo, del Consell
Insular de Ibiza, informando que además la reforma legislativa
ya ha superado el trámite de audiencia y ya está pendiente, a
punto, de entrar posteriormente en sede parlamentaria. La
presentación de la PNL que nos ocupa llega pues entendemos
con más de un año de retraso en su petición, y se constata que
con la misma no se hace sino reclamar algo que ya le consta al
Grupo Parlamentario Socialista, proponente de la PNL, que ya
está haciendo este gobierno.

Se trata, pues -lo digo con el máximo respeto- de una
petición extemporánea, fuera de tiempo, es redundante y no
procede, es improcedente; que por otro lado choca frontalmente,
no lo tome como crítica, con la realidad de la nula actividad que
se tuvo en anteriores gobiernos del pacto en cuestión de planes
directores portuarios, pues a lo largo de dos legislaturas alternas
gobernando esta comunidad no fueron capaces de avanzar en
esta línea de trabajo. Su resultado, y esto es un hecho objetivo,
tras ocho años gobernando esta comunidad ha sido el de cero
planes directores portuarios aprobados, ninguno.
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La ley actual -recordemos que es del año 2005- la ley actual
prevé un plan director para cada instalación portuaria. Son 41
puertos y por lo tanto serían necesarios 41 planes directores. A
pesar de que la ley del 2005 aun no se ha aprobado, a pesar de
ello no se ha aprobado ningún plan de los 41 que estaba
previsto. Por ello la principal modificación, consistente en la
substitución de los planes directores de cada puerto por un plan
director general de puerto autonómico.

La modificación normativa persigue las siguientes
finalidades, y le haré un breve resumen: primero, adaptar la ley
a la modificación que sufrió el Estatuto de Autonomía en el
2007, que proclamaba en su artículo 23 que las administraciones
públicas ejercerán sus competencias en base a los principios de
equidad y equilibrio territorial; por cierto, Sr. Boned, ustedes
podrían haber hecho esta adaptación de la Ley de puertos, ya
que el Estatuto se modificó en el 2007 y no hicieron esta
representación de competencias territoriales. Segundo, substituir
los actuales planes directores de cada puerto por un plan general
de puertos de carácter autonómico, como ya he dicho. 

Tercero, prever la redacción de un plan de usos y gestión
para cada puerto; así en cada puerto existirá un plan de usos y
gestión más operativo y propio de la instalación, y en lugar de
redactarlo la administración lo deberá a redactar el promotor
con supervisión, como no, del ente Ports IB como autoridad
portuaria autonómica, añadiendo esta propuesta de plan al
proyecto básico correspondiente. Esto lo que hará es agilizar
muchísimo la actividad de Ports IB y descargará
económicamente de la obligación de que la administración
contrate consultorías, pues lo hará en su lugar la iniciativa
privada.

Cuarto punto, mejorar otros aspectos de la ley, como son: a)
la inclusión de una tasa por transmisión de amarre que permitirá
que aflore todo el mercadeo de amarres en la gestión indirecta,
que los concesiones no son capaces en este caso, o no se ha
podido controlar por si mismos, y además constituirá una fuente
de ingresos nueva para la comunidad autónoma; y b) dar
cumplimiento a la Ley del sector público en materia de
personal; por tanto es un cumplimiento legislativo.

Respecto al punto segundo de su proposición no de ley he de
decirle que la vigente ley de puertos del 2005 no previó
inicialmente una herramienta que permitiera la garantía y
salvaguarda del equilibrio territorial que marca nuestro Estatuto
de Autonomía en su redacción dada tras la reforma del 2007,
entre otros aspectos por ser una reforma posterior a la propia
norma, que posteriormente gobernaron ustedes, que podían
haberla adaptado. Es en base a este principio general con rango
estatutario que se sustenta en el equilibrio territorial sostenible
y que ha de aplicarse en materia específica de puertos, lo que
hace imprescindible la figura de una ordenación general de los
puertos de las Islas Baleares con clara naturaleza interinsular. Y
esta figura de planificación general portuaria ha de dar fiel
cumplimiento al objetivo de garantizar precisamente dicho
equilibrio territorial interinsular que prevé y marca nuestro
Estatuto. Por ello la figura prevista en la modificación de la Ley
de puertos es este plan general sectorial de puertos de carácter
autonómico. Así, sólo desde este perspectiva, con esta
planificación general, puede plantearse una distribución de los
puertos y de los servicios portuarios necesarios.

Es evidente que hasta la fecha se ha adolecido de la
regulación de un instrumento de planificación territorial
estratégico portuario, que desarrolla precisamente los principios
rectores que marca nuestro Estatuto de Autonomía, vacío que se
viene a llenar con la figura del citado plan sectorial general de
puertos de las Illes Balears. 

Además, y sin perjuicio de cuanto antecede y para dar
debida cobertura a las inquietudes que subyacen en la
motivación que suponemos tiene la PNL que ha presentado
usted, Sr. Boned, es de resaltar que la modificación de la Ley de
puertos es una modificación del texto existente, es una simple
modificación, no tratándose por tanto de un texto creado nuevo,
ex novo; es un texto que en lo que respecta a la tramitación del
plan director va a mantener exactamente la misma normativa
vigente. 

Lo anterior no es baladí a los efectos de la proposición no de
ley objeto de debate, pues ello significa, y se lo recalco, que en
la tramitación de este plan se solicitará, como no podría ser de
otra manera, el informe preceptivo a todas las administraciones
implicadas, entre ellas, y con mención expresa, a los consells
insulares. Así se pone especial atención en el tenor del artículo
9 de la Ley de puertos, que señala que en el proceso de
aprobación del plan, es decir, para la tramitación y aprobación
inicial del plan director, deberá hacerse bajo el criterio de
garantizar la intervención suficiente de las administraciones
públicas con competencias afectadas y de acuerdo con el
procedimiento establecido reglamentariamente. Además se
estará al contenido del artículo 17 de la ley en su punto primero,
que señala que cualquier proyecto de nuevo puerto deberá ser
sometido, antes de su aprobación, entre otros informes -y se lo
recalco-, al informe del órgano competente del consell insular
respectivo y tendrá carácter vinculante, está claro.

Y todo ello sin olvidar el contenido del reglamento, que
desarrolla ciertos aspectos de la Ley de puertos, que en su
artículo 8 recoge que el proceso de elaboración del Plan director
de puertos tiene entre sus trámites el de información pública, y
recalco, debiendo solicitar informe al consell insular y al
ayuntamiento afectado en el ámbito de sus competencias,
además de a la Delegación del Gobierno, a las demás
consellerias, a la Capitanía Marítima y órgano medioambiental
competente, asimismo pudiendo ser consultados otros órganos
de carácter supramunicipals, así como agrupaciones y/o
asociaciones de usuarios para alegaciones.



TURISME / Núm. 50 / 14 de novembre del 2013 643

 

Todo ello no és óbice para no dejar de olvidar que el artículo
8 indica expresamente que la ordenación de los puertos y las
instalaciones portuarias y marítimas de los planes directores
prevalece sobre cualquier otra norma o instrumento urbanístico
de ordenación del territorio, siendo que además los instrumentos
urbanísticos del planeamiento general están obligados a calificar
la zona de servicio de puertos como sistema general portuario,
sin incluir determinaciones que supongan una interferencia en
la explotación portuaria, tal como establece la norma en su
artículo 12.2.

Por tanto, para finalizar, ya que me habla de participación de
los consells insulares en las decisiones portuarias, su actual
sensibilidad insular en estos temas portuarios, quiero recordarles
que fue este gobierno, el actual gobierno, el que dio entrada
expresa a los consells insulares en el consejo de administración
del ente gestor portuario Ports IB. En la anterior legislatura en
el consejo de administración de Ports IB, como nos manifiesta
este ente, sólo había un representante del Consell de Menorca,
sólo un representante del Consell de Menorca. Ahora también
están representantes del Consell de Mallorca y del Consell de
Ibiza. Recordemos que Ports IB no cuenta con puertos en
Formentera. 

Además antes no había una auténtica representación
municipal, y ya entro en el ámbito local, ligada a la materia
portuaria; había una simple llamémosla cuota política, no una
representación municipal, con motivo de gestión portuaria o de
participar en ello. Ahora, sin embargo, están además -los citaré-
los ayuntamientos de Ciudadela y San Antonio, por ser los que
tienen actividad mercantil y de cruceros. Se decidió
expresamente en esta legislatura de este modo, así como
también se dio entrada, y es público, al sector privado.

Como ve, los consells insulares y ciertos ayuntamientos, la
administración local, actualmente participan en decisiones
portuarias autonómicas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Vol fer ús, Sr. Boned, del seu torn
de contradiccions? Té cinc minuts. Gràcies.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair al Grup
MÉS el vot favorable a la proposta, i supòs que, entre altres
coses, ha entès més què proposa el Grup Socialista del que ho
ha fet el Grup Popular, perquè, Sr. Veramendi, vostè a pesar que
diu i manifesta, només prendre la paraula, que sí que s’han
estudiat la proposta, jo li dic que l’hauran estudiat però no l’han
entesa.

No l’han entesa absolutament, no sap de què va la proposta.
Em fa tota una recatòlica de quin és el seu posicionament, que
pareix que parla més com a govern que com a Grup Popular, i
deixa les sospites que tota proposta que ve de l’oposició és
necessàriament dolenta perquè persegueix l’únic objectiu
d’atacar el Govern. Sr. Veramendi, això és el que vostè ha
exposat amb la seva intervenció, i res més allunyat d’això.

Em diu que la proposta nostra és extemporània. Jo li
explicaré..., miri, i ja que ho diu, ara li explicaré per què crec
que no és extemporània, però li explicaré que si jo com a
diputat, segons vostè, desconec el que s’està fent des del Govern
des de fa més d’un any, vostè com a diputat del Govern i que
actua quasi com si fos govern, és igual de desconeixedor, el que
en vostè encara demostra més ineptitud que la meva, perquè
vostè és del mateix partit que el Govern. Perquè vostè va ser en
el mes d’abril d’enguany que va fer una pregunta al conseller
demanant quins són els objectius de la modificació. Què passa?,
que vostè tampoc no els coneixia? Idò què fa?, reconeix que fan
un paripé per ocupar un espai..., perquè l’oposició no tengui
més espai de preguntes i de control al Govern? És molt trist, és
molt trist el paper que fan a vegades, Sr. Diputat, des del Grup
Popular, i avui n’és una mostra més, d’aqueixa ineficiència en
la gestió.

Miri, jo sé perfectament que s’està treballant. El que passa
és que el mateix govern i el seu govern que canvien d’un dia per
l’altre d’opinió. Ja pot vostè dir que no, que ara li ho explicaré.
Miri, 5 d’octubre de 2011, paraules exactes del conseller:
“Entendemos nosotros que los planes directores tienen que ser
insulares. Optamos por planes insulares porque creo que tiene
que dar la perspectiva global, una planificación global e
insular. Nuestra idea es hacer una modificación de la Ley de
puertos para hacer planes insulares de puertos -planes
insulares de puertos. Esto permitirá hacer una planificación
muchísimo más sensata y estratégica en cada una de las islas”.

Sr. Veramendi, hi estam d’acord, però qui no hi està d’acord
són vostès i el mateix govern, que en canvi arriba abril de 2013
i el que diu el conseller és -ara han canviat-: “Los objetivos de
la modificación de la Ley de puertos de las Illes Balears
son...”, i el segon és “substituir los actuales planes directores
de cada puerto por un plan general director de puertos
autonómicos”. Ja no parlam de plans directors insulars. Jo, com
a mínim, Sr. Veramendi, crec saber llegir, saber llegir. Vostè no
ho sé, si té tan clar el que llegeix o no. I el tercer objectiu és:
“La redacción de un plan de usos y gestión de cada uno de los
puertos”. Això, un plan de usos y gestión, no es un pla director,
que evidentment és el que es diu que no és correcte amb la
redacció actual de la normativa i de la Llei de ports. S’ha
demostrat la ineficàcia dels plans directors de cada un dels ports
i han d’anar a buscar una planificació insular, que ara ja no és
insular; en 2011-2013 ha deixat de ser insular i ha passat a ser
autonòmica.

Sr. Veramendi, aquí es tracta de creure o no en l’estat de les
autonomies, i molt especialment...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No sé quin problema tenim que..., la discussió d’algun
membre de la Mesa, que no li deu agradar la intervenció i ha
d’interrompre de la manera que pugui.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Diputat.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President.

Com li he dit es tracta de creure o no en l’estat de les
autonomia, i molt especialment de creure o no en la nostra
autonomia i en el fet diferencial que és una autonomia
conformada per illes, on hi ha uns òrgans rectors i gestors a cada
una de les Illes que es diuen consells insulars, i si creim o no en
la capacitat i competència d’aquests consells insulars per exercir
competències específiques transferides per part del Govern, i
que es poden fer mitjançant la normativa corresponent. Es tracta
d’una cosa tan senzilla com això.

I que el consell hi participa ja ho sabem, que hi participa;
evidentment que demanen algunes dades, però el que li he dit és
que independentment que per a la redacció d’aquest pla general
seria important no tan sols algunes dades de cada una de les
Illes aportades pels consells insulars, sinó una informació més
ampla, concreta, del que passa a cada una de les Illes. Són els
consells insulars que reben la primera informació del que està
passant cada una de les temporades, l’ocupació o no dels ports
esportius actuals, del total dels amarraments que hi ha, la
necessitat de nous ports esportius, la necessitat d’ampliació o
modificació dels existents... Tot això els primers que coneixen
aqueixa informació i que la tenen de primera mà són els consells
insulars. Una cosa tan senzilla com això se li està demanant, Sr.
Veramendi, que cregui en la capacitat dels consells insulars, i
que aplicant el mateix Estatut d’Autonomia deixi que aquests
consells insulars també exerceixin competències i funcions, que
ho poden fer.

El que passa és que vostès, com que no creuen realment en
l’estat autonòmic...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned. 

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, Sr. President. ...difícilment creuran en la
capacitat de cada un dels consells.

Per això esperava que fos més comprensiu, Sr. Veramendi;
sincerament li dic que la proposta que feim nosaltres no va en
contra del que diu ara, no abans, el Govern que vol fer, que és
el que ha canviat d’opinió, i l’únic que intentàvem era buscar
una fórmula per ajuntar i conjuntar les dues propostes perquè
quedàs una previsió normativa i programadora més clara. 

Res més, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, president. Acabat el torn de contradiccions, que es
diu així perquè el portaveu proposant pugui contradir en el
debat, passam a votació.

Perdó, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Creo que por alusiones puedo intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Li donaré la paraula, però tengui en compte que també
donaré la mateixa oportunitat als altres portaveus.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Lógico.

EL SR. PRESIDENT:

No, però a judici d’aquesta presidència sí que crec que pot
intervenir, si vostè ho considera oportú, però evidentment
donaré tres minuts a cada un dels portaveus.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, muy brevemente, Sr. Boned,
con todo el aprecio del mundo. Yo creo que intentar ofender,
intentar faltar no le da más razón en este tema, no le da más
razón. Yo no le he dicho que usted no se entere, yo le he dicho
que se ha aprobado en diferentes entes, que en prensa ha salido,
que ha salido en muchos sitios que el Gobierno está trabajando
en esto, y francamente, francamente y se lo digo con todo el
respeto del mundo, veo que de la reforma que está anunciando
el Gobierno usted no se ha enterado, no se ha enterado. A mí me
gustaría que profundizara más en lo del plan director
autonómico con temas insulares, porque la postura es la misma.

Yo, que me diga si no me lo he leído, si no me he enterado,
yo creo que eso es una falta de respeto, Sr. Boned. Yo no le he
faltado al respeto de que si usted sabe leer mejor que yo o yo sé
leer mejor que usted. Yo no sé su formación, yo sé la mía, pero
francamente me parece muy poco respetuoso.

La realidad, y quiero dejarlo bien claro, es que el Govern ha
mantenido el criterio, el mismo criterio, y hace un año que lo
anunció, y usted aparece ahora, y entienda la palabra
extemporáneo, o sea fuera de tiempo, a presentar una iniciativa
que ya está en marcha, y en el punto segundo simplemente le he
recordado la participación de los consells que marca la ley.
Nada más, con todo el respeto del mundo le he leído los
artículos de la ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Sr. Abril, vostè vol fer ús de la
paraula? Vostè no ha estat alAludit, però com que a vegades...,
li haguéssim donat un torn de tres minuts perquè semblava que
l’alAludit en aquell moment era el Govern i no el Sr. Veramendi.
Si vostè no vol intervenir passaré la paraula al Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sí, miri, Sr. Veramendi, jo quan he
parlat i he entrat a si vostè entén o no les coses és perquè vostè
ha estat el primer que ha fet alAlusió a si jo desconec o desconec,
entre altres coses ha dit que no tenc clar, que no sé què és una
modificació, perquè m’ha dit: “es veu que no sap què és una
modificació perquè no entén el que està fent el Govern”. Vostè
m’explicarà què és una modificació? Segur que vostè està
capacitat per fer-ho? Una persona o un diputat que acaba de dir
ara mateix, en aquest torn, que un pla autonòmic i un pla insular
són el mateix? Un diputat que no sap què és una illa i no sap el
que és una comunitat autònoma, pel que es desprèn de la seva
afirmació en aquest moment? M’ho explicarà vostè?

Senyor, primer estudiï’s el que és una illa i el que és una
comunitat autònoma i llavors expliqui-m’ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entenc que està prou debatut aquest punt. Vull dir
que podem passar a votació.

Per tant passam a votació la Proposició no de llei RGE núm.
10251/13.

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra?

Entenc que no hi ha abstencions.

Per tant queda rebutjada la proposta per 5 vots a favor i 8 en
contra.

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