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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Bon dia igualment al

personal de la cambra que avui ens acompanya i ens ajuda.

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria

si es produeixen substitucions?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Perdoni, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virginia

Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

No sé si s’ha sentit bé, Sebastià Sagreras substitueix

Virginia Marí. Gràcies.

No tenim cap altra substitució.

Idò començam el debat de l’ordre del dia, relatiu al debat i

votació de les proposicions no de llei RGE núm. 16140/20 i

2140/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16140/20, presentada

pels Grups Parlamentaris S ocialista, Unidas Podemos i MÉS

per Mal l orca, relativa a impuls de segments estratègics

turístics. 

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.

16140/20, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, Unidas

Podemos  i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de segments

estratègics turístics. Té la paraula per a la seva defensa la Sra.

Pilar Sansó per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. President a. Bon dia a tothom. Bé, és obvi que

les Illes  Balears som una destinació turística reconeguda

mundialment i amb un prestigi de cada illa i amb unes marques

com Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera reconegudes a tot

arreu. També és cert que la majoria de des tinacions turístiques

reconeixen i promocionen viatges a les nostres  illes durant

més..., promocionen més viatges durant la temporada d’estiu,

oferint el turisme de sol i platja. Així i tot, cada cop  més hi ha

persones estrangeres que vénen a conèixer les nostres illes i la

seva idios incràsia fora de la temporada i fugen, per tant,

únicament del sol i platja. 

Donat que disposam d’una ofert a que va més enllà del sol

i platja i que ens permet, per tant, diversificar amb product es

sense haver de renunciar a cap dels models que tenim avui en

dia, consideram molt important impulsar els sectors tradicionals

i estratègics en la diversificació turística. 

Durant la legislatura 2015-2019 des de l’AETIB es va

començar a desenvolupar una col·laboració públicop rivada a

través dels segments estrat ègics turístics, els  SET, que

suposen la posada en valor d’una oferta diferenciada existents

a les nostres illes, una oferta que permet avançar en qualitat i

facilitar la tan desitjada desestacionalització.

Dins l’actual situació en la qual ens  t robam a causa de la

COVID és  necessari potenciar els sectors empresarials que

poden potenciar fluxos de turisme durant tot l’any, un turisme

de qualitat, i reactivar l’economia, així com ajudar a la

diversificació del model productiu. Per això des del Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca

proposam impulsar com a sector estrat ègic el sector del comerç

i el sector nàutic, que són sectors tradicionals de les nostres

illes, que aporten un valor afegit a la nostra economia, però

t ambé poden aportar un valor afegit dins el turisme dels nostres

territoris.

Per tant, proposam al punt primer que des de l’AETIB es

monitoritzi el sector nàutic de les nos t res illes, mitjançant

estudis  de mercat, per tal de determinar la vàlua d’aquest sector

i les seves possibilitats de comercialització com a segment

turístic nàutic. 

El segon p unt  fa referència als mateixos termes, però per al

sector de comerç, comercialitzant com a segment turístic el

turisme de shopping. 

I al tercer punt ins t am el Govern de les Illes Balears a

impulsar la comercialització dels productes de t urisme nàutic i

turisme shopping en els mercats nacional i internacionals. 

És  cert que la nàutica i el comerç de per si són sectors molt

importants dins l’economia. El comerç jo crec que.. . ,  el nostre

comerç tradicional, ara està molt t ocat, però que aporta un valor

afegit als consumidors locals, però també a la gent  que ve de

fora, perquè oferta uns  p roductes de qualitat, però també el

producte local que no troben a alt res  indrets del món. Per tant,

crec que és una manera de diversificar també la nostra

economia i que poden aportar tant el comerç com la nàutica, un

valor afegit al turisme i anar cap  a un t urisme de qualitat, que és

un dels objectius del Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara al Grup  Parlamentari Unidas

Podemos, però no faré int ervenció donada l’absència per

motius justificats de la vicepresidenta. Té el t orn ara el Sr. Joan

Mas de MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, un p oc en la línia de la diputada que

m’ha p recedit, parlam de desestacionalització, parlam de

diversificació del t urisme. És un dels objectius del sector i de

l’administració que jo, la veritat, fa p er ventura 20 o 25 anys que

en p arlam d’això. En aquesta mateixa comissió no fa gaires

setmanes  p arlàrem del turisme cultural, s’ha parlat també del

turisme esportiu. En aquest cas ho feim del nàut ic i del comerç

i, en definitiva, es tracta d’això, de desestacionalització, de

diversificació i de valor afegit. En el cas dels dos que parlam
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avui, fins i tot els podríem lligar a la indústria tradicional. Per

tant, acabam la cadena per dir-ho de qualque manera, hi ha una

indústria lligada a la nàutica i que aquesta nàutica podria estar

lligada al sector turístic. Per tant, per dir-ho de qualque manera

feim tot el recorregut. 

Entenem que és una proposta feta en positiu, feta amb una

línia política encetada a la passada legislatura molt imp ortant,

i el que feim és demanar també al Govern que mant engui

aquesta línia per tal d’això: de diversificar, desestacionalitzar i

donar valor afegit a l’activitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions  correspon pel Grup

Parlamentari Popular la paraula a la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors

diput at s . Bé, en principi feim una valoració positiva,

lògicament, d’aquesta proposició. T ambé dir que allò que ja

venim defensant des  de sempre, que el Partit Popular creu en la

importància del turisme i és cabdal per a les nostres illes, així

es tam convençuts de la necessitat d’enfortir-ho, defensar-ho i

que és tractor de la resta de sectors productius.

Per tant, tot allò que siguin iniciatives que vagin en aquesta

línia d’impulsar la recuperació econòmica i social de tota la

cadena de valor turístic, idò bé, lògicament ho consideram

positiu, perquè les circumstàncies són dramàtiques , ens

acompanyen unes circumstàncies molt preocupants, ja ho

sabem tots, l’at ur, la caiguda del PIB, la vacunació tan, tan

lenta, enfora d’aconseguir aquest 70% el juny, les ajudes que

han arribat tard, o l’anunci ha arriba t tard, no sabem quan

arribaran les ajudes. Per tant, més necessari que mai prendre

decisions en aquest sentit.

Quant als punts d’aquesta iniciativa, una vegada més els

grups que donen suport al Govern, PSOE, M ÉS i Podemos,

tornen dur una PNL a debat on proposen una act uació que

nosaltres consideram que és l’eina ordinària de l’Agència

Estratègica de Turisme, de l’AETIB. Vull dir, duen a debat fer

una actuació que per a l’AETIB és la seva essència de ser, vull

dir que sense aquestes  actuacions l’AETIB probablement no

podria existir. Per tant, no ho entenem.

Feines que -com dic- no s’estan fent, no s’estan fent. De fet ,

vull recordar la moció que es va debatre dimart s passat, al punt

4 nosaltres ja vam demanat impulsar precisament la feina de

l’AETIB, perquè crèiem que estava infrautilitzada, que no

s’estava impulsant el turisme sostenible ni s’estava impulsant

la diversificació, ni el posicionament a nivell nacional i

internacional de la nostra destinació. Va sortir endavant, per

tant, el fet que vostès duguin avui açò a aprovació, la veritat és

que consideram que seria molt millor que el conseller donés

l’ordre que tot açò s’executés de manera diligent i urgent.

El tema del sol i platja al qual fan molta menció, creim

nosalt res que ha d’anar conjuntament i és complementari de

tota la resta de productes de Balears. Vull dir que no són

excloents i si vostès continuen amb aques t  missatge, donen

una informació equivocada i confonen la gent . Açò ha d’anar

junt, perquè si no, serà un fracàs.

Recordar també que la feina de col·laboració públicoprivada

de posar en valor tot una oferta diferenciadora, no neix amb el

SET, no neix el 2015 com diuen vostès a la seva iniciativa. La

legislatura 2011-2015, del Partit Popular, van néixer els clubs de

producte turístic, que és exactament el mateix que el SET, el que

passa és que vostès li varen canviar el nom. De fet ,  no s’ha

implementat en sis anys, és més, abans  de 2012 ja existien els

clubs de product e que vostès ara anomenen SET. Per tant, açò

també és important que vostès ho tenguin en compte.

El fet de monitoritzar, vostès proposen monit oritzar el sector

nàutic per determinar la vàlua del sector i les seves possibilit at s

de comercialització al segment del turisme nàutic. 

Escolti, troben que a dia d’avui no hi ha prou dades, prou

informació p er afirmar que el turisme nàutic no és un segment

o un producte estratègic per comercialitzar i promocionar?

Balears a dia d’avui és una de les  destinacions més

demandades de t urisme nàut ic en l’àmbit nacional i

internacional. 

Nosaltres creim, sense por a equivocar-nos, que podrien

prendre aquesta decisió sense, primer sense dur aquesta

proposició aquí i sense cap  dubte començar a fer feina en

aquest sentit. De fet, el Sr. Negueruela dins de les seves

intervencions i les seves... als pressupostos de l’any passat

parla que el sector nàutic és estratègic, que hi ha l’escola

nàutica aquesta que no acaba de sortir mai, els clústers nàutics,

vull dir... 

Creim que és una evidència, de la mateixa manera que el

t urisme de shopping, el turisme de compres és una evidència

que exis t eix, que s’ha d’impulsar i és una demanda..., hi ha la

demanda real i hi ha la necessitat  dels comerciants que açò

sigui.

Per tant, creim que el més important que vos t ès  han de fer

o convidar el Govern de les Illes  Balears... és que es recuperi el

sector turístic, a fer feina en qualitat, però sobretot a dotar de

contingut l’AETIB i que tots els objectius i les feines que ha de

fer per Estatut els faci en benefici de les Illes Balears.

En qualsevol cas hem dit que hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies . Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el

Sr. Marc Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots els diputats i p ersonal

del Parlament, debatem avui una iniciativa que proposen els

grups que donen suport al Govern, una proposició no de llei

que es titula: Impuls  de segments estratègics turístics. Si bé no

estem del tot d’acord amb l’exposició de motius, s í que estem

d’acord amb els punts que es pretenen aprovar avui i per tant,

ja anunciam que hi votarem a favor.

 Es tracta d’una p rop osició no de llei que si bé parla de

segments estratègics turístics es concreta al sector nàutic, al

comerç i al turisme shopping i ins t a l’AETIB que monitoritzi

totes les possibles  dades de Big Data que poden generar

aquests sectors.

Bé, ja ho ha dit també la meva companya anterior, que des

de l’oposició, des del Grup Parlamentari Ciut adans hem instat

en diverses ocasions al conseller de Model Econòmic, Turisme

i Treball que exploti l’essència de l’AETIB que és precisament

això, treure les dades... megadatos que es puguin treure de tot

el procés de la gestió turística i d’una manera oberta, en Open

Data es puguin passar a les empreses turístiques p erquè

puguin fer un ús... tècnic i de cara a objectius de les mat eixes

empreses d’aquestes dades que hauria de gestionar l’AETIB.

Això sabem que si és cert que l’AETIB fa newsletters (...) amb

dades, les dades que aporta són molt  insuficients en

comparació amb el que s’hauria de presentar.

Evidentment estem d’acord que es monitorit z in i que

s’impuls in -com ja hem dit en diverses ocasions i en diverses

iniciatives- les empreses tecnològiques de les Illes Balears que

són punteres, que tenim... podem estar ben orgullosos de tenir

empreses  tecnològiques d’economia digital que són capaces de

fer aquesta feina de monitorització de tots els fluxos de

visitants, de turistes que vénen a les Illes Balears  i potenciar-

les perquè es pugui exportar aquest know how.

El que sí em fa gràcia és que justament  es  p arla de turisme

nàutic, comerç i turisme shopping i és curiós perquè si unim

turisme nàutic, comerç i turisme shopping  això és igual a

creuers i fa unes setmanes es va votar aquí en contra d’iniciar

la gestió dels creuers als nostres ports quan perfectament

podria estar incorporat en aquesta proposició no de llei.

Estaria molt bé que l’AETIB monitorit zés tots els fluxos de

visitants que significa el truisme de creuers de forma que es

pogués optimitzar, que es  pogués regular d’una manera eficient

perquè no massifiqués els carrers  de les nostres ciutats i això

també podria incorporar-se a aquesta proposició no de llei

perquè no podem de cap de les maneres menysp rear, com va

p assar fa unes setmanes en aquesta comissió, que es va vot ar

en contra d’una iniciativa de començar a estudiar el turisme de

creuers, no es pot menysprear una oferta turística que ajuda

precisament al shopping, al comerç i al turisme nàutic.

Bé, com que això és una batalla que sembla perduda amb els

grups que donen suport al Govern ja no hi insistiré, però és

sorprenent que es parli de turisme nàutic, comerç i shopping i

no s’esmenti els creuers.

Bé, simplement això, instar que l’AETIB faci la seva feina,

que monitoritzi i prengui les màximes megadades de tot el que

significa els fluxos de t uris t es, fluxos de gestió de moviment de

tot el que significa la mobilitat dintre de les  nos tres illes de

forma que els comerços, que el sector nàutic pugui prendre...

les empreses d’aquests sectors puguin prendre decisions

estratègiques.

Res, anunciar com ja he dit que votarem a favor dels tres

punts.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té ara la paraula

el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Esta es una proposición

no de ley  que demuestra y constata las incoherencias del

Partido Socialista, de Podemos y de MÉS por varios puntos,

por ejemplo, el primero, es curioso que esta proposición está

firmada por M ÉS cuando habla de impulsar el turismo náutico

y  lo firman los de MÉS que persiguen el turismo náutico y

demonizan todo lo que tenga que ver con el sector náutico en

Baleares.

Por otra parte, también creo que es una demostración de la

inmensa parafernalia que tenemos en la comunidad autónoma

y que en definitiva parece que no sirve para nada porque aquí

hablan de realizar..., aparte de monit orizar el sector náutico

hablan de “a través de estudios de mercado para determinar el

valor del sector náutico”, bla, bla, bla, bla... y son los mismos

señores que en el 2018 aprueban un plan industrial 2018-2025

que lo presentó la Dirección General de Política Indus t rial de la

Consejería de Trabajo donde se hablaba ya o se realizaban los

estudios para determinar el valor del sector náutico. 

De hecho les invito a ver la nota de p rensa que aun está

colgada en la página web del Gobierno balear del 10 de julio del

2018 donde y a se decía que las 272 empresas náuticas de las

Is las  Baleares generan un volumen de negocio de 561 millones

de euros.

Se hablaba en aquel entonces del clúster náutico y a demás

se ponía como ejemplo de cómo colaborar con el sect or privado

para saber y determinar el valor y tal... Esto ya se hizo en el

2018 y aquí vuelven otra vez sobre lo mismo, nuevos estudios

y demás.

Oigan, entonces, ¿para qué aprueban p lanes industriales?,

¿para qué pierden el tiempo en grandes estudios y grandes

informes que nos dicen...?, ¿para qué?, ¿para que después ... en

tres  años después vuelvan otra vez a hablar de que hay que

hacer estudios ahora a través de la AETIB?, ¿y los planes que

aprueban ant es  p ara qué sirven?, ¿y los estudios e informes

que ya demuestran que el sect or náutico es muy valioso para

las Islas Baleares...? 
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Oigan, aclárense, esto es  la demostración clara de que no

hace falta desde luego tanta parafernalia autonómica para

después terminar haciendo sobre lo mismo, una de dos, o no

sirven de nada los planes industriales que después no les

hacen caso o es que... no sé, están aquí para aparentar que

hacen algo, porque de verdad es que no lo entiendo. 

Ya está muy claro que el sector náutico en Baleares es

estratégico, es fundamental y que hay que impulsarlo y que lo

digan ustedes  además que hacen todo lo posible con sus

políticas para perjudicarlo también llama mucho la atención.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té

la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt es gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El Pi

donarà suport a aquesta iniciativa, que és  una iniciativa que al

final el que p retén es avançar en la intel·ligència de dades i

evidentment ens pareix un camí adequat. 

No importa dir que a les Illes Balears de desestacionalització

i diversificació fa 25 anys que en parlam, o 40 anys que en

parlam. 40 anys, diversos governs lògicament han fet les seves

aportacions i han fet la seva feina, però bé, hem de perseverar

perquè evidentment són reptes fonamentals.

Ja s’ha dit que el turisme nàutic està claríss im que és

estratègic, però, bé, està bé que tenguem més informació.

Només un darrer comentari, en el punt 2, sobre comerç, Sra.

Sansó, vostè sap que el nostre grup parlament ari ve reclamant

un Observatori de Comerç, que al final és un poc el mateix que

proposa aquí, i que hem est at  incapaços que el Govern de les

Illes Balears en 6 anys ho posi en marxa, malgrat se’ns aproven

esmenes en el pressupost, se’ns diu que tenim raó, se’ns

aproven proposicions no de llei, però després no es  fa. Ho dic

perquè, és clar, la sensació que alguns portaveus tenim és que

molt bones intencions, molt bones paraules, però al final fets

massa pocs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.

Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Nosaltres també

estam a favor d’aques ta proposta, de propostes que potenciïn

el valor afegit de l’experiència turística. Creiem que és important

p ot enciar sinèrgies entre els diferents sectors i els diferent s

tipus de turisme. Així, pensam que les empreses turístiques i les

institucions  han de ser capaços d’aportar un valor afegit a les

activit at s  turístiques, per tal de fomentar el seu valor. I també

pensam que ara, tot i que estiguem en un moment de crisi

pandèmica, social, econòmica brutal, és un bon moment per

replantejar precisament el sector, sobret ot  en clau de

sostenibilitat. I de fet les destinacions turístiques amb més

ofert a diversificació, per lògica, han de poder suportar millor els

sotracs d’aquesta pandèmia, però evidentment sempre apostam

per valors qualitatius més que quantitatius.

I una cosa que s’ha dit aquí que m’ha sorp rès una mica, jo

no relacion tan directament turisme nàut ic amb creuers, pot

estar dins els  creuers però el turisme nàutic jo també l’entenc

d’una altra manera i és el lloguer d’aquestes barquetes per

conèixer les nostres costes d’una manera diferent, perquè veure

les nostres illes des de la mar o des de terra, bé, fa que tinguem

una imatge molt diferent.

Açò sí, creiem que és fonamental també que es faci

moltíssima pedagogia sobre la importància de respectar el

nostre entorn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Tenen la p araula per contradiccions, en primer lloc,

pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, amb referència al Partit Popular,

vull dir a la Sra. Cabrera que ha tornat fer un alt re discurs

cat as t rofista. Miri, Sra. Cabrera, les ajudes arriben a les Illes

Balears perquè diu que arriben tard, l’important és que arribin,

i no arriben menuts, arribaran 1.000 milions d’euros a aquestes

illes per donar ajudes directes a diferents sectors  molt afectats

per la crisi de la COVID.

Una altra cosa, des de l’AETIB no s’ha deixat de fer feina

mai amb els SET, de fet es fa feina amb el SET de salut , cultura,

gastronomia, et c., hi ha molts SET que funcionen, hi ha molta

col·laboració publicoprivada amb les empreses que formen part

de cada una dels segments estratègics i amb el Govern del

Govern de les Illes Balears, en concret amb l’AETIB.

L’oferta de sol i platja existeix i és una obvietat, jo crec que

en cap moment  no he dit  que no fos una obvietat i que ens

l’haguéssim de carregar, jo crec que han de conviure, és una

altra oferta més, el que passa és que no s’ha de centrar tot en

el sol i platja, i és vera que aquesta iniciat iva va amb l’objectiu

d’intentar desestacionalitzar la temporada que, com he dit

també a la meva primera int ervenció, a mesura que passen els

anys es desestacionalit z a prou, perquè a l’anterior temporada

turística, la bona, la del 2018, 2019, ha dit que hi havia t urisme

i prou turisme fins a l’octubre, fins al mes d’octubre; és vera

que a Mallorca n’hi havia que a la resta d’illes i,  p er t ant ,  el que

s’ha d’intentar és fer feina perquè a la resta d’illes  també

s’aconsegueixi aquesta desestacionalització turística.
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Llavors, vostè m’ha dit que... m’ha qüestionat les propostes

que hem fet perquè diu que ja hem fet feina en aquest tema, que

ja hauríem de tenir dades concretes relacionades amb el turisme

nàut ic i amb el turisme de comerç, crec que vostè m’ho ha dit ,

o el Sr. Marc Pérez-Ribas, bé, és a dir, l’objectiu és tenir dades

concretes -o el senyor de VOX, ara no sé qui és  que ho ha

comentat-, bé, el que és important d’aques t a iniciativa és tenir

dades concretes sobre com afectar el sector nàutic i el sector

shopping en aquest cas, la qualitat turística i promocionar

aquests sector turísticament, no des d’una altra perspectiva.

Després, no sé si em deix qualque qüestió que li havia de

comentar, crec que no, pel que fa al Sr. Marc Pérez-Ribas, he de

dir-li que el turisme de creuers, com ja ha comentat la Sra. Font,

potser es pugui incloure en el turisme nàutic, però el t urisme

nàutic va molt més enllà que els creuers, però molt més enllà, i

els creuers pot ser que puguin potenciar també el turisme de

compres, però el turisme de compres que fa la gent que va en

creuers es delimita a una ciutat o a unes ciutats i a una zona

det erminada, el turisme de shopping per a nosaltres, que encara

anam molt  més enllà i potenciar el comerç a totes les àrees on es

pugui promocionar, pobles, encara que sigui un p oble petit de

Menorca, d’Eivissa o de Formentera, i de Mallorca, per

suposat. Per tant, va més enllà del que crec que vostè ent én per

creuers o pel shopping que fan la gent de creuers.

El senyor de VOX em comenta que hi ha incoherències

perquè es va aprovar un pla industrial que ja hi havia molts

d’estudis fet s ; efectivament, Sr. Campos, hi va haver, es va fer

un pla industrial amb molt s  d’estudis, però el pla industrial fa

referència al sector industrial de cada un dels sectors;

efect ivament, sí, no em digui que no, perquè, a més, conec molt

bé el tema, vostè pot haver llegit una nota de premsa, però jo

conec bé el pla industrial molt bé. Si vol un altre dia parlarem

del tema i p odem discutir més concretament d’aquest tema i no

seran suficients ni cinc minuts ni una hora.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Li he de dir que el pla industrial va estudiar sectors, entre

els quals hi havia sectors emergents i sectors tradicionals i es

va fer la proposta de “clusteritzar” aquests sectors  p er poder

fer una feina publicoprivada i poder prendre polítiques

generalitzades i més específiques de cada sector amb la

col·laboració del Govern de les Illes Balears i les empreses que

fan feina en aquests sectors.

Vull dir que el sector nàutic es va constituir a l’anterior

legislatura, es va constit uir i es  va posar en marxa i funciona

molt bé el clúster nàutic i es fa molta feina amb totes les

administracions públiques  de les Illes Balears. I el que aquí

p roposam nosaltres no és potenciar ni fer estudis del sect or

nàutic, ni d’aquest sector ni del de comerç només de caire

industrial, sinó el que afect a el caire turístic i el turisme de

qualitat, promocionar-ho com a un sector est rat ègic, com he dit,

com a un producte més.

I referent al que ha coment at  el Sr. Melià, vull dir que,

efectivament, l’Observat ori de Comerç l’hem aprovat una

vegada, no acaba d’arrancar, però l’Observatori de Comerç va...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -ara ja acab, Sra. Presidenta-, fa referència a estudis generals

del comerç, a estudis específics, però no fa referència en cap

moment, crec, al turisme de shopping, que va més enllà de

promocionar el turisme de shopping, l’Observatori de Comerç

el pot incloure però va més enllà t ambé que del turisme de

shopping.

Bé, i agrair, una vegada més, el sup ort de tots els grups

parlamentaris.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per M allorca té la

paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, p residenta. Senzillament agrair els vots

favorables a aquesta proposta. No reiteraré la idea aquesta del

sector nàutic, de mesclar-lo amb els -ja s’ha dit- creuers, no fa

falta.

Només diré un aclariment que crec que és imp ortant, quan

el Govern legisla o fa per al bé comú, no per anar en contra de,

ho fa per al bé comú, i qui estima la mar no la vol ni massificada,

ni degradada, per tant, qui va per la mar i l’estima aprecia la

legislació que es fa per mantenir-la i per no degradar-la.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de

llei amb RGE núm. 16140/20, la vot arem completa, ningú no ha

demanat vot parcial.

Vots a favor? Unanimitat. Gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2140/21, presentada pel

Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d’urgència,

relativa a especialització turística de les Illes Balears.

Passam idò al debat de la proposició RGE núm. 2140/21,

presentada p el Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment

d’urgència, relativa a especialització turística de les Illes

Balears. 

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té

la p araula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102140
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias  presidenta. La prioridad en estos momentos es

salvar las empresas turísticas tal y como están ahora.

Evidentemente ahora que en unas semanas van a empezar a

venir turistas hay que reforzar los protocolos de seguridad

sanitaria, hay que dar información al turista, pero las empresas

turísticas deben salvarse tal y como están ahora. Pero, en

paralelo, también debemos trabajar por la p rosperidad de

nuestras islas, trabajar por un futuro sostenible para nuestros

jóvenes, y ello pasa por trabajar por la especialización turística.

La COVID-19 ha acelerado los cambios que ya se venían

produciendo, pero ha traído otros nuevos retos, nuevos

paradigmas a los que las empresas deben adaptarse.

Y únicamente se p odrá diversificar el conjunto de la

economía balear con una industria turís t ica especializada y

sostenible y que ejerza un papel tract or sobre el resto de los

sect ores . La nueva economía post-COVID, la nueva

innovación, la nueva fut ura industria balear requiere de una

locomotora turística fortalecida. Se trata, por tant o, de fortalecer

la especialización turística de nuestras islas como paso previo

a una posterior diversificación general de todas las Illes Balears

sobre la que se pueda cimentar una nueva economía en

nuestras islas.

Y aquí, evidentemente, debemos pensar en grande,

necesitamos que Baleares sea el mejor destino turístico del

mundo. Para ello es necesario t ener una visión a medio y largo

plazo, se deben plantear proyectos en colaboración público-

privada para crear más valor, para incrementar la p roductividad

de nuestra industria t urís t ica desde una innovación

transformadora.

Y ¿cómo debe el mejor destino turís t ico? Esto lo hemos

hablado ya en muchas ocasiones, lo deben analizar los

expertos, y aquí, una vez, y lo manifiesto, podemos estar

orgullosos, tenemos a los  mejores. En el contexto actual es

evidente que nuestro destino turístico debe ser más sos t enible,

inteligente, diversificado, digitalizado, creativo, innovador y

totalmente alineado con la economía verde. Y los  recursos que

nos pueden venir de Europa, por tanto, deben servir para

posicionar a las Islas Baleares como el mejor destino turístico,

el más seguro, sostenible y líder en muchos asp ect os

mediambientales, por ejemplo en economía circular. Y para

lograrlo hay que trabajar en proyectos y con medios altamente

tecnológicos e innovadores, que atraigan y retengan el talento

de nuestras islas, que ilusionen e involucren a nues t ros

jóvenes y desde luego alejarse de proyectos politizados.

Pero ahora hablamos únicamente de fondos  europeos, lo

importante es tener la est rat egia consensuada. En el Pleno del

pasado martes, la mayoría de los diputados  del Parlament, votó

en contra de reconocer la importancia del turismo y su

aportación esencial para Baleares en el desarrollo económico,

social y cult ural, a una moción presentada por la Sra. Cabrera,

del Grupo Parlament ario Popular, los diputados de los grupos

parlamentarios que dan apoyo al Govern votaron en contra.

En esta PNL, con cuatro puntos, presentamos cuatro

puntos para impulsar la especializ ación turística de las Illes

Balears, para instar al Govern a que se adopten todas las

medidas y se inviertan los recursos precisos para garant iz ar la

p osición de liderazgo de las Illes Balears como una de las

principales regiones turísticas.

Y desde luego estaré abierto a cualquier enmienda que se

pueda hacer porque consideramos que el Parlament balear debe

tener una posición unánime en este sentido.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En el torn de fixació de posicions correspon ara al

Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en la mateixa línia que parlàvem

abans, també fem una valoració positiva d’aquesta iniciativa

del Grup Parlamentari Ciutadans. Insistir en el que ja hem dit

que, efectivament, en el moment aquest de crisi tan severa fa

falta reaccionar, ser creatius, innovadors, fa falta sempre i més

en una indúst ria global on les circumstàncies poden canviar,

els escenaris, d’un dia per l’altre.

Fa falta potenciar la diversificació, efectivament, però també

la diferenciació, que és el que ens fa únics i ens pos iciona, fins

i tot cadascuna de les illes ha de cercar la seva diferenciació per

a conjuntament tot l’arxipèlag ser un des tí més fort, a partir de

les diferències. I és vital, creiem, créixer en valor, en

competitivitat, en capacitat de convivència, que ho deia l’altre

dia, del turisme en el destí, en els res idents, en l’entorn natural,

cercar aquest tan necessari equilibri ent re el necessari i el

desitjable, que molt es  vegades és realment difícil de conjugar.

I ho hem dit també des del Part it Popular, l’especialització,

que és el que avui esment a aquesta PNL, la diversificació i la

recerca és  el camí i crec que tots estam d’acord, i jo en aquest

moment  no descobreix res, de fet, a la Llei 8/2012, turística del

Part it Popular, es recollia un article específic, el 62, on es definia

p er p rimera vegada l’esp ecialit z ació, la necess it at

d’especialitz ació dels establiments turístics. I a partir d’aquesta

esp ecialit zació dels  es t abliment s  t urís t ics  p ot enciar

l’especialització del destí. Per tant, totalment d’acord.

De fet, en el mes d’abril vam presentar un pla de xoc turístic,

el Partit Popular, on un dels punts era que es vinculés la

promoció turística de la nostra destinació a aquest moment,

conjuntament amb el producte local de cadascuna de les Illes,

que nosalt res, sincerament, creiem que és un punt fort a

explotar.

Però per a tot açò fan falt a eines concretes que permetin

aquesta evolució, aques t a reconversió, eines jurídiques,

facilitadores del marc normatiu que respongui a les necessitats

reals  que permetin la incorporació de tots aquells projectes

necessaris que surtin des de la col·laboració publicoprivada de
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la qual parlava el Sr. M arc, i, lògicament, fan falta fons

europeus, però, com dic, fan falta eines jurídiques que permetin

que sigui una realitat tot açò. No seria la p rimera vegada que

perdem projectes de qualitat i diferenciadors perquè no hi ha un

encaix jurídic territorial per dur-ho endavant.

I no voldria que ningú tingués la temptació de parlar de

construir en rústic ni res de tot açò, parl de reconversió,

d’adaptar les  necessitats, el que hi ha a les necessitats i ser

millor.

I també, per acabar, vull dir que creiem sincerament que és

necessari que t ot s entenguem que el sol i platja, el turisme de

sol i platja, p erquè moltes vegades es parla en aquesta

comissió, ha de ser complementari, ho ha dit la Sra. Sansó,

també ho he dit  jo, però jo no sé si realment açò es té clar,

doncs parlam de turisme cultural o de turisme de naturalesa,

sembla que va a part del turisme de sol i p latja, i nosaltres

consideram que és una cosa que ha d’anar conjuntament i que

un ha d’implementar l’altre i viceversa.

Res més, simplement valorar positivament, farem un vot

favorable. I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres valoram positivament la

proposta, votarem a favor de tots els punts, en cas que hi hagi

votació separada.

Entenem que és una prop os t a que va cap a donar valor

afegit al sector turístic i reforça la globalitat de l’economia que,

al final, és el que necessitam; al final parlam de la propost a o el

que va plantejar en el seu moment la Fundació Impulsa, que ja

vàrem esmentar l’altre dia en el plenari que li votàvem a favor,

perquè, a més, enteníem que formava part  d’allò que és bo

plantejar, perquè es parla de millorar la productivitat, és a dir, de

treure-li més rendiment del que li hem tret els darrers vint anys

al sector turístic, perquè ens entenguem.

Per tant, a partir d’aquí i com que al final aquesta proposició

és l’esperit d’aquesta proposta de la Fundació Impulsa,

nosaltres, com dic, vot arem a favor de la globalitat de la

proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Act ua Baleares té la

paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Pres identa. Nosotros compartimos el contenido

de la iniciativa y  los puntos propuestos, como no puede ser de

otra forma, es muy difícil votar en contra de esta proposición

no de ley, la encontramos  acertada y nuestro voto será

favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El P i Proposta per les Illes té

la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, el nostre grup parlamentari també donarà suport a

aquesta iniciativa. És vera que està redactada en uns termes

molt generals, molt generalistes i, per tant, com bé ha dit el

portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula, és molt difícil

no estar-hi d’acord, perquè és evident que el turisme de les Illes

Balears fa molts anys que té el repte de l’adapt ació continuada,

de la innovació, d’incrementar la productivitat, d’avançar en

diversificació, bé, en l’especialització, en la política de

producte, tot això ho han dit tots els governs de tots els colors

polítics, el problema és  com es concreten aquestes coses, com

es fa, no la idea en general, que jo crec que compartim.

Per tant, nosaltres, com que amb la filosofia estam totalment

d’acord, evidentment, li donam suport.

Només una anècdota de la intervenció del portaveu de

Ciutadans, jo, com que no sé què és un projecte polititzat, em

diu que no vol p rojectes polititzats, no sé què és un projecte

polititzat. Però, bé, més enllà d’aquesta anècdota...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... polititzats, no sé què és això. Per, més enllà d’això, li donarem

suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.

Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosalt res també estam a favor

d’aques ta iniciativa i, com ja hem dit a la prèvia intervenció,

estam a favor de qualsevol proposta que s’adreci...

(Remor de veus)

... cap a un model turístic sostenible i innovador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpin, en el fons si poguessin abaixar una mica la veu,

sentiríem la diputada que intervé. Gràcies.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. La diversificació de la qual tant

parlam també pot venir donada per aquesta especialització i p er

la transversalitat entre els diferents sectors, parlam per tant de
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la transformació p roductiva, però sense oblidar-nos de tot el

que comporta l’economia circular i que resulta fonamental per

a un territori, amb recursos naturals finits com el nostre.

Ara voldríem proposar, si és p ossible, una esmena in voce

del Grup d’Unidas Podemos i MÉS per Menorca, i seria afegir

al segon punt, al final de tot el concepte “ laboral”, de manera

que quedés: el segon punt diu “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les  Illes Balears a que se adopten todas las

medidas y se inviertan los recursos precisos para garantizar

la pos ición de liderazgo de Baleares como en otras

principales regiones turísticas, en áreas como pueden serlo

la económica, la tecnológica, la ecológica, la social y la

laboral.” Afegiríem “laboral” al final del segon punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.

Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosalt res també veiem en

positiu aquesta proposició no de llei, la votarem a favor. I

també..., és a dir, veiem en positiu que Ciutadans o un grup

parlamentari posi, presenti una iniciativa tenint en compte els

informes de la Fundació Impulsa, perquè són molt interessants

i, a més, en aquest tema, crec que és molt positiu que s ’hagi

presentat.

Per t ant , dit això, diem que estam totalment d’acord amb la

importància de l’especialització del sector turístic, de fet a la

proposició que hem debatut anteriorment també ja hem fet

referència a aquests termes i també veiem que estam totalment

d’acord en utilitzar una part dels  fons  Next Generation EU per

a la transformació i especialització turística i apostar pels

projectes innovadors i tecnològics i que atreguin i retinguin el

talent de les nostres illes.

Per tant, dir-los que votarem a favor de tots els p unt s . En el

primer punt reconeixem la importància del sector turístics des

del punt de vista..., -ai, perdó-, el consideram important en la

necess itat de crear més valor i apostar per la innovació

turística. En el segon punt, invertir en recursos per liderar Illes

Balears com a regions turístiques des del punt de vis t a

econòmic, tecnològic, ecològic i social ens sembla perfecte.

Si accepta l’esmena in v oce que li ha presentat la Sra. Font

l’acceptaríem perquè ens sembla molt encertada i creiem molt

important també tenir en compte els treballadors en tota

aquesta innovació tecnològica, perquè la competitivitat t ambé

s’ha de fer amb la qualitat de treball, per tant, votarem a favor

també del punt segon.

Pel que fa al tercer punt, impulsar estratègies, creiem que

també és molt important que des del Parlament s’impulsin o

instem estratègies de diversificació.

I en el punt 4, s í que li volia fer un comentari i és que, des

del Govern de les Illes Balears ja es fa feina, que ens sembla bé

i li vot arem en positiu, però ja des del Govern de les Illes

Balears es fa feina des de l’anterior legislatura i se segueix fent

feina de forma proactiva, hi ha exemples, com el Pla de

reactivació econòmica, les  p olít iques actives d’ocupació;

després la distribució dels 1.000 milions d’euros que des del

Govern de les Illes Balears ja s’ha reunit o, bé, es  reuneix amb

t ots els grups parlamentaris per proposar i per fer propostes en

positiu per destinar aquests fons i distribuir les ajudes.

I sí que abans d’acabar volia fer-li un comentari, que vostè

s’ha referit que els grups parlamentaris que donam suport al

Govern de les Illes Balears a l’anterior Ple no vàrem reconèixer

la importància del turisme. No és cert, Sr. Marc Pérez-Ribas, des

dels grups que donam suport al Govern vàrem presentar una

esmena, que el Partit Popular no ens va acceptar, en la qual

reconeixíem la importància del turisme des del punt de vista

econòmic a les Illes  Balears. És vera que consideram que

econòmicament el turisme ha es tat molt positiu, és el motor i

reconeixem que és motor econòmic de les nostres Illes; ara bé,

tant com per afirmar que també ha estat l’impulsor cultural i

social, com deia la proposta del Partit Popular inicial, no ho

vàrem veure adient, potser han ajudat a impulsar-ho, però no ha

estat el motor de la cultura, culturalment  i socialment. Per tant,

l’afirmació que vostè ha dit no és certa.

Per tant, ja es t à, només volia fer aquest aclariment i dir que

votam a favor de tots els punts.

Sr. Mel...

(Pèrdua de so)

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, després d’aquest repte llançat, entenc que dialèctic i no

d’altre caire, entre la diputada intervinent, passem ara a donar

la p araula, per contradiccions, al Grup Parlamentari Ciudadanos,

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, primer de tot donar les gràcies a tots els diputats  que

avui som aquí i a tots els port aveus  dels grups parlamentaris

que han anunciat que votaran a favor.

Acceptem, com no pot ser d’una altra manera, l’esmena in

voce que ve d’Unidas Podemos i de MÉS per M enorca i

incorporem la paraula “laboral” dintre de les àrees que hem de

posicionar.

I bé, és una satisfacció rebre unanimitats en aquest tipus

d’iniciatives p erquè donem un missatge a la societat que des

del Parlament realment estem focalit z at s  en millorar la

productivitat de la nostra principal indústria a les Illes Balears,

i bé, és una bona notícia.
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I agrair una alt ra vegada a tots els grups parlamentaris per

al seu suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de procedir a la votació, cal demanar si qualque grup

s’oposa a l ‘esmena presentada in voce. No n’hi ha cap.

Idò, arran de les intervencions, entenem que es pot donar

aprovada per unanimitat aquesta PNL? Idò, moltís s imes

gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, els  desig que

tenguin un bon dia.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 16140/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de segments estratègics turístics.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 2140/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a especialització turística de les Illes Balears.

