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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d'avui i en primer lloc deman si hi ha
substitucions per part dels grups parlamentaris?

EL SR. CAMPS I COLL:

Sr. President, Guillem Camps substitueix Pere Palau.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, Mercè Amer substitueix Miquel Gascón.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, Cristóbal Huguet pel Sr. Joan Verger.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.1) Pregunta RGE núm. 347/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la constitució del fòrum Illes Balears sostenibles.

Idò passam al debat del primer punt a l'ordre del dia, relatiu
a preguntes. La primera de les quals és la 370/00, sobre
constitució del fòrum de les Illes Balears sostenibles. Per
formular la pregunta té la paraula el Sr. Flaquer, però abans
permeti'm saludar la consellera de Medi Ambient que és per
aquí per respondre a la seva pregunta, naturalment. Té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
també naturalment saludam i agraïm la presència de la
consellera de Medi Ambient. En al passat debat de política
general de l'any 1999, es va aprovar una resolució pels grups
parlamentaris, que era la constitució del fòrum Illes Balears
sostenibles, per escrit vàrem sol·licitar en quina situació es
trobava la constitució d'aquest fòrum i si s'havia constituït,
quines eren les conseqüències o conclusions que se'n podien
treure i no hem obtingut fins ara resposta a aquesta pregunta.

 Per mecànica parlamentària de reglament aquesta pregunta
escrita, que en principi era escrita s'ha transformat en pregunta
oral a comissió, i queda formulada en els seus  propis termes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera de Medi Ambient.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Respecte de la resposta, que efectivament no va ser

donada per escrit, en la qual cosa hi va haver qualque tipus de
problema que corregirem dins la pròpia conselleria, li he de dir
que precisament respecte al que és l'estat del fòrum sostenible,
en realitat no s'han iniciat encara tasques respecte a la
conformació d'aquest fòrum. Per ventura el que li puc explicar
ja són qüestions relatives a l'agendes 21 que es duen endavant,
per part de la Conselleria de Medi Ambient que cada vegada
som més, perquè s'implanten, és a dir, estam augmentant el
nombre d'ajuntaments que interessats per dur endavant
agendes 21, però el que és el fòrum de les Illes Balears
sostenibles, no s'ha dut endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per rèplica té la paraula el diputat
Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, realment li
agraesc aquestes informacions que em proporciona sobre
l'Agenda 21 i dels pobles que tenen interès a incorporar-s'hi,
però aquesta no era la qüestió que avui ens duia aquí, el que
avui ens du aquí, el que es constata i, nosaltres ens temíem és
un  incompliment claríssim, per part del Govern, d'un acord,
unànime del plenari d'aquesta cambra, nosaltres entenem que
vostè hauria d'explicar el perquè, les raons, els motius que
justifiquen que allò que el Parlament li ha encomanat, allò que
el Parlament li ha encarregat, no ha estat complit fins al dia
d'avui.

Moltes gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per tancar la qüestió té la paraula la Sra.
Consellera de Medi Ambient.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és evident que és una
encomana del Parlament i per tant, com a tal, no només ens
preocupa, sinó que ho volem dur endavant. De totes maneres,
jo li he d'especificar clarament que per a nosaltres el fòrum de
les Illes sostenibles, o de les Illes Balears sostenibles no pot ser
un efecte purament cosmètic que es reuneixi una vegada i que
pràcticament no faci res més, sinó que des del nostre punt de
vista el que volem, i per tant ho volem fer bé, és que sigui
realment un fòrum sostenible, que tengui unes funcions, que
defineixi quins són els indicadors de sostenibilitat de les Illes
Balears, que tengui reunions periòdiques, que impulsi
programes i actuacions ecològiques, que es coordinin les
comissions de coordinació de política territorial amb la
Comissió balear de medi ambient i amb els distints consells
insulars per no duplicar funcions i per tant, per dur endavant
realment el que ha de dur un fòrum de les Illes Balears
sostenibles. 
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En aquest sentit, nosaltres ens hem trobat amb una sèrie de
dificultats, tant a nivell pressupostari com a nivell del mateix
funcionariat o persones que hi puguin treballar, i per tant en
aquest nivell intentam esmenar de cara al proper any per poder
dur endavant aquest fòrum, com dic, de manera clara i de
manera realment que sigui un fòrum i per tant, sigui un lloc de
trobada per sobretot estimar el que són els indicadors de
sostenibilitat ecològica, econòmica i social d'aquestes illes, en
aquest sentit jo el que vull dir d'un manera clara i sincera, que
com que ho volem fer bé, volem que tengui un pressupost
propi, que tengui gent per poder-hi fer feina i en aquest sentit
esperam poder-hi treballar.

 De totes maneres també he d'afegir el més ràpidament
possible que el fòrum Illes Balears sostenibles, a part de ser una
encomana del Parlament, tal com ja figurava a les DOT, que es
diu que el Govern ha d'afavorir l'implantació d'agendes 21als
municipis  i a les Balears, no parlen d'una agenda 21 per a les
illes, sinó que són agendes 21 a nivell d'àmbit local, en aquest
sentit si que des de la Conselleria de Medi Ambient s'ha fet un
treball important durant tot l'any i baldament pareixi que no té
res a veure, sí té a veure  el fet que s'hagin engegat agendes 21
a distints pobles de les distintes illes i per tant, en aquest sentit
s'ha fet aquesta feina incipient, inicial, però de cara que
realment quan es constitueixi el fòrum tengui la validesa, els
objectius i els criteris clars i es pugui fer una feina realment de
sostenibilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Acaben aquí les preguntes que els
diputats li havien dirigit a vostè i, per tant, la despedim i agraïm
la seva participació a aquesta comissió, dic la despedim perquè
ella ha manifestat que després de la pregunta se n'aniria, no és
que la treguem fora ni molt menys. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 348/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla de promoció específica d'hivern.

Passam a una altra pregunta, que és la 348/00, relativa al Pla
de promoció específica d'hivern, i per contestar-la és aquí el
conseller de Turisme, a qui donam la benvinguda i li donam
temps perquè es pugui preparar per contestar. 

Bé, doncs, per formular la pregunta té la paraula el Sr.
Flaquer.

EL SR FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, també
agraïm aquí la presència del Sr. Conseller de Turisme, i com  les
següents  preguntes que seran formulades totes obeeixen a
preguntes amb sol·licitud de resposta escrita, que per un motiu
o un altre no han estat contestades als diputats que els va
formular, i conseqüentment s'han transformat en preguntes
orals davant comissió.

En aquest cas i també novament com les preguntes que
seran formulades al dia d'avui són un poquet preguntes que
pretenen conèixer com està el compliment de tota una sèrie
d'acords plenaris, presos per unanimitat a més, al darrer debat
de política general, i concretament a aquesta primera pregunta,
es demana per la creació d'un pla de promoció específica
d'hivern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, abans de
tot demanar-los disculpes que no s'hagin contestat per escrit,
és a dir, si ha estat un error, deman disculpes, no era la meva
intenció no contestar per escrit. De totes maneres, amb molt de
gust contestaré a les preguntes.

A la primera que fa referència a un pla de promoció
específica per a l'hivern, jo entenc, i a vegades ja ho hem
discutit  a aquesta comissió, les qüestions del que és
estacionalitat són unes qüestions molt transversals i que per
tant, poden abastar molt d'aspectes. Els enumeraré una mica les
actuacions concretes que estam duent a terme i també els
anticip que esper que durant els proper mesos, puguin sortir
uns programes més específics de cada d'una de les àrees, però
sí que ja s'han fet unes actuacions.

Una primera actuació va ser intentar potenciar un programa
que venia funcionant molt bé, que és el programa d'"Un hivern
a Mallorca", en la línia dins aquest d'"Un hivern a Mallorca" hi
ha una secció que era cultura i espai, aquesta cultura i espai, és
a dir, la volem potenciar, s'ha potenciat ja a dos pobles
enguany, s'ha estès a dos pobles que són sa Pobla i
Binissalem, aquesta experiència ha estat positiva i per tant, el
que intentam és que aquestes activitats que consisteixen en
una excursió guiada a una zona d'interès cultural i amb una
activitat cultural al final es pugui comercialitzar com a producte
a través de les agències, i en aquest sentit es duen converses
perquè enguany ja es comercialitzin. Hi ha un acord inicial.

L'altre aspecte que ens preocupava quant a poder fer un
programa d'activitats, que poguéssim dur visitants cap a les
Illes Balears, era intentar trobar una sèrie d'actuacions molt
significatives i de ressonància a nivell internacional. El primer
que vàrem estudiar va ser la possibilitat de dur un festival de
cinema, el mercat de festivals de cinema ja estava molt limitat,
les inversions havien de ser molt grans per poder fer un gran
festival de cinema i així i tot no ens assegurava que poguéssim
tenir èxit. En canvi hi havia aquí un festival, que ja s'havia fet
una edició que és Animar, que és un festival sobre cinema
d'animació, on els millors especialistes d'Europa són a la
Universitat de les Illes Balears i a la primera edició ja havia duit
gent molt important, hem cregut que seria bo potenciar aquest
Animar com a alternativa de Balears i concretament de Mallorca
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dins el festival de cinema. Es  fa la propera edició dins el 2001 i
en col·laboració amb el Consell Insular, l'Ajuntament de Palma
i la Universitat de les Illes Balears.

També en aquesta línia, ja s'havia anunciat en el seu
moment que volíem fer un festival de teatre, el festival de teatre
en lloc de centrar-ho dins una setmana o quinze dies, hem
cregut que era més interessant fer dur una companyia de teatre
els  tres mesos, diríem de temporada mitjana-baixa de principi de
l'any, i tres mesos dins la tardor-hivern, això ens permetia que...,
clar, són espectacles cars, si els concentràvem tots en quinze
dies, una família difícilment podia accedir a tot el festival i per
tant, el que volíem era anar espaiant aquest festival en sis
mesos i combinant aquesta actuació també amb altres
actuacions que tenim en aquests moments dins el que és el
camp de la música. Dins del festival de teatre es farà pública, és
a dir, ja estan contractades les companyies, hi ha un acord,
nosaltres tenim un patrocinador que ens ajuda i si mal no
record el patrocini és d'un 70% del cost del festival de teatre.

S'ha continuat amb els programes de turisme senior, si hi
hagués possibilitat pressupostària cap a l'any que ve, a
nosaltres ens interessaria omplir aquest ventall, i no només a la
gent major sinó a la gent més jove, perquè es poguessin
conèixer a les diferents illes, sobretot dedicat molt a allò que és
el món de la natura, però ja dic que veurem si tenim
disponibilitat pressupostària, sinó ens mantendríem, supòs,
l'any que ve en  el turisme senior que és el programa que ja es
venia operant.

S'ha fet un esforç molt important amb el majorista TUI, s'han
fet vídeos promocionals de vint minuts, que es passen a de les
illes de Menorca i Eivissa, es passen dins els vols i s'ha
aconseguit que començàs la temporada tres setmanes abans a
Menorca i que acabàs unes setmanes després del que acabava
habitualment, i a Eivissa un augment de vols.

En aquesta línia també es fa feina amb la Cambra de Comerç,
en el Pla cameral que és un acord de l'any passat amb
Neckermann i enguany serà un acord amb TUI i segurament
també Neckermann per dur turisme de compres durant l'hivern,
el programa de l'any passat va funcionar bastant bé, i enguany
estam col·laborant amb la Cambra i em pareix també a dins el
programa de col·laboració hi entraria Turespaña, segons les
informacions que tenc.

En qüestions més estables el que s'ha fet és fer una web
nova, és a dir, es presentarà aquestes properes setmanes, ens
trobàvem que la web que existia era molt dèbil i era una mica
antiquada per tant, havíem de fer un esforç nou en aquest sentit
ja que creim que és una mica el futur del turisme individual i
d'entrar en contacte directament amb el nostre client, que dins
temporada baixa opera bastant bé i que ja dic, en unes setmanes
ho tendrem.

Per part d'Ibatur s'ha concentrat tot el que és la major part
de publicitat i d'esforç dins la temporada baixa, es va deixar un
romanent dins..., per petició del Consell de Direcció d'Ibatur per
si alguna campanya en temporada alta fallava, efectivament
dins el mes de juliol les xifres de la primera quinzena no eren tan

bones que s'esperaven, de totes maneres es va veure que era
l'habitual de la primera quinzena de juliol, que era la baixada
típica, així i tot es va fer un esforç per començar a fer feina dins
el mercat espanyol, esforç que es continuarà en aquests
moments per poder diversificar el producte i intentar fer arribar
al mercat espanyol la imatge no de Balears com un destí d'estiu,
sinó com la imatge de Balears com a destí d'hivern, perquè com
vostès saben perfectament el mercat espanyol dins la
temporada alta d'estiu té dificultats a trobar llits, i per tant el que
hauríem de fer és un esforç de poder arribar dins la temporada
mitjana i baixa.

Quant a pàgines publicitàries, s'ha fet un esforç important,
a París Match que va dedicar un especial a Espanya, que
sortirà el proper mes d'octubre, dedicat únicament i
exclusivament al que són destins turístics en baixa i mitjana
temporada, crèiem que la presència de París Match a nivell
internacional és suficientment important perquè nosaltres hi
féssim un esforç promocional. Igualment es va fer un esforç a
The Times, amb un suplement de setze pàgines dedicat només
a les Illes Balears i essencialment al què és temporada mitjana
i baixa. Amb Condor també s'ha arribat a un acord d'un vídeo i
s'ha fet allò que habitualment es feia, s'ha intensificat en
quantitat els convenis amb el foments de turisme d'Eivissa,
Formentera i de Menorca, per poder fer polítiques de cadascuna
de les illes quant a l'estacionalització.

Això són en les línies generals el que li he destacat, s'han fet
altres actuacions, però jo crec que aquestes són les més
destacades, en tot cas, si li interessa, llavors li puc deixar
aquesta documentació, i té a la seva disposició tota la
documentació que tenguem a la conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
agrair al Sr. Conseller de Turisme aquesta explicació i aquesta
informació tan detallada de les actuacions promocionals per als
mesos d'hivern, naturalment si podem tenir aquesta informació
ho agraïrem. Sí m'agradaria comentar en qualsevol cas i amb el
millor to possible per propiciar un debat sobre una qüestió tan
important com aquesta, que són actuacions, i que nosaltres
creim que són positives totes les que vostè ha esmentat, moltes
de les quals es venien fent des de fa molts d'anys, per cert,
també acollim amb satisfacció que vostè cregui que
efectivament els programes aquests de turisme de tercera edat
i fins i tot ampliable a altres sectors de la població, sí que tenen
una relació amb turisme i que no necessàriament se n'havien
d'anar a benestar social, com vostè mateix reclamava al principi
del seu mandat, entenem que la correcció, la rectificació
d'aquesta política, si és que efectivament això s'ha produït és
positiva, perquè ja diuen allò que, "rectificar és de savis" i que
efectivament aquesta política contribueix notablement a la
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desestacionalització turística, però si em permet i insistesc amb
el millor to sí que li voldria fer veure, Sr. Conseller, que jo crec
que el Parlament, al debat de política general quan va aprovar
aquesta resolució de crear un pla de promoció específica, ho va
fer no tan sols per continuar aquestes accions aïllades,
puntuals, específiques amb més o menys disponibilitat
pressupostària que vostè m'ha explicat i que com li dic es
venien fent des de fa molts d'anys, jo crec o així ho vàrem
interpretar des del nostre grup amb la intenció de crear un pla,
jo crec que bastant ambiciós, però sobretot un pla que fos
capaç d'aglutinar totes les actuacions, no només de
l'administració turística autonòmica, sinó també de
l'administració local, dels consells insulars, dels propis
empresaris  d'allotjament, de les zones turístiques en el seu
conjunt, i que d'aquí en sortís un pla de promoció específica
amb uns objectius, amb uns criteris, per poder aprofitar de la
millor manera possible els recursos que s'estan destinant a la
promoció dels mesos d'hivern. 

Jo crec que era a això al que es referia aquest mandat
parlamentari i amb el millor to possible, insistesc, Sr. Conseller,
crec que vostè hauria d'encapçalar l'elaboració d'aquest pla,
vostè hauria d'encapçalar, com a màxim responsable de la cosa
turística a aquesta comunitat autònoma, la creació de, per
damunt d'aquestes  accions aïllades que tots reconeixem i que
tots  valoram, la creació d'un autèntic pla de promoció amb totes
les administracions implicades, amb tots els estaments
implicats, perquè creim que seria allò realment vàlid i allò
realment profitós. Naturalment, repetesc el meu agraïment no
només per la  informació que avui ens ha donat, si la podem
tenir més detallada, sinó també li dic a més amb un to el més
sincer possible, també per entendre que efectivament aquelles
polítiques que feia el Govern balear, abans que vostès
arribessin al poder, també eren polítiques que vostè avui creu
que són convenients i que s'han de dur a terme des de la seva
conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE  TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Moltes gràcies, senyors diputats. Efectivament podríem
continuar fent oci, l'únic que..., la diferència, i he rectificat a les
primeres declaracions que vaig fer, però amb una diferència que
jo crec que s'ha ajustat i això no és crítica al que es feia
anteriorment, jo entenc que el Pla oci era molt més, és a dir, un
pla diríem de desestacionalització més que un pla de promoció
i per tant, allò de finançar-se a través d'Ibatur en aquests
moments es fa a través de la conselleria, simplement tengués
aquest detall com a explicació, estic d'acord amb el que deia.

També estic absolutament d'acord que el que és necessari
és un..., no sé si un gran pla, però sí una gran actuació i de
coordinació de cara a afrontar allò que és aquest repte de
diversificar el nostre producte, és un repte que no es fa en un
dia, es fa amb temps, i entenc també perfectament que la
filosofia i l'interès i el que em deia el Parlament en aquell
moment determinat era que havíem de fer feina en aquesta línia
diríem de globalització, de coordinació per arribar al què podria
ser un pla, o el que li poguéssim dir, el nom és el menys
important.

També és cert que li he donat una relació d'actuacions
aïllades, que van dins un projecte que jo crec que ha de
convergir amb aquesta actuació general. Però vostè també ha
d'entendre que un pla no es fa d'un dia per un altre, és a dir,
quan parlem de les altres preguntes també se'n temerà que
l'actuació és molt complexa, perquè estan lligades una amb
l'altra. Nosaltres hem fet  molta feina amb allò que és anàlisi de
les zones, les necessitats de les zones, i una vegada que
tenguem tot el quadre fet, esper que sigui ja en els propers
mesos, podrem actuar en aquesta línia. És molt important pel
pla d'actuació tenir instruments vàlids i jo crec que la creació de
l'Institut de Qualitat Turística, que és un dels objectius que ens
hem plantejat a finals d'any i per al proper any, ens ajudarà dins
els sectors, sobretot el d'activitat complementària a poder anar
aixecant aquesta qualitat, poder integrar amb esforços, per crear
actuacions de formes d'associació entre empreses dins un
mateix sector.

Assumesc la crítica que em fa, però entengui també que les
qüestions a vegades s'han de caminar poc a poc per arribar a un
objectiu que sigui satisfactori i que sobretot sigui realment
efectiu. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.    

 I.3) Pregunta RGE núm. 349/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla d'instal·lacions per a zones turístiques.

Acabat el tema d'aquesta pregunta, passam a la següent, a
la tercera pregunta, RGE núm 349/00, relativa al Pla
d'instal·lacions per a zones turístiques. Per formular-la té la
paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Altra vegada, com deia abans,
es tracta de fer un seguiment, crec que obligatori per part de
l'oposició de quin és el compliment d'aquestes propostes de
resolució, una d'elles era l'elaboració d'un pla d'instal·lacions
per a zones turístiques, amb l'objectiu clar i evident de la
desestacionalització i amb aquesta pregunta amb sol·licitud de
resposta escrita, el que preteníem era conèixer en quina situació
es trobava aquest pla.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Disculpi, Sr. President.

 Estam en aquests moments..., és a dir, es va treure, per fer-
ho operatiu una ordre dia 7 de juliol del 2000, en aquests
moments s'està a punt de firmar..., de resoldre les peticions que
hi va haver d'aquesta ordre, és a dir, les peticions han estat un
total de 3.465 milions de pessetes, és a dir, aquest pressupost
no és el pressupost de què pot disposar la conselleria i estam
seleccionat aquelles que ens interessen més. Paral·lelament a
això es varen fer actuacions a Eivissa i Formentera, que
nosaltres crèiem que era important perquè hi havia unes
propostes  d'una certa urgència, jo crec que també alguna
vegada n'hem parlat aquí i si no els inform que era el camí de la
pujada a Eivissa, que era un ruta per a vianants que podia
ajudar molt com a activitat complementaria, i a Eivissa, Vila
conjuntament amb l'associació hotelera d'Eivissa, és a dir,
l'adequació de les instal·lacions esportives del camp de futbol
i les instal·lacions esportives com a producte turístic. També
s'ha aprovat la recuperació del Cuiram com a recuperació de
patrimoni.

De totes maneres, per una altra línia, per una altra part, s'ha
fet feina dins Sóller, conjuntament amb l'ajuntament i amb la
Secretaria d'Estat de Turisme, es va aprovar un pla d'excel·lència
a tres anys vista dins el Port de Sóller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
diputat Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies també al Sr. Conseller
per les explicacions. Jo crec que, tornat amb el fil de la pregunta
anterior, estam un poquet en una situació molt semblant.
Nosaltres entenem que quan es va aprovar pel plenari d'aquesta
cambra que el Govern elaboràs un pla d'instal·lacions per a
zones turístiques encaminades a la desestacionalització, jo crec
que el mandat no era una sèrie d'actuacions puntuals, una sèrie
d'actuacions aïllades, alguna d'elles crec que té la informació
equivocada, crec que el camí de la pujada és a Formentera en
lloc d'Eivissa, si no estic equivocat, crec que havia dit  Eivissa,
però bé és igual.

 Jo crec que allò important en qualsevol cas és que crec que
s'havia de fer un pla, també crec que ambiciós, com els anteriors
plans que havia hagut d'embelliment, anteriorment en aquesta
comunitat autònoma, l'ordre que vostè m'esmenta de dia 7 de
juliol del 2000 és un ordre que jo reconec que no conec, que és
la primera notícia que tenc i que naturalment procur estar al dia
de les informacions que apareixen als mitjans de comunicació

i no em fa la sensació i ho dic també amb el millor to possible,
que aquesta ordre hagi estat suficientment coneguda i
publicada, perquè la veritat és que és la primera notícia que
tenim. Però en qualsevol cas jo crec que es tractava o crec que
aquest era l'esperit quan nosaltres vàrem votar fins i tot a favor
d'aquesta proposta de resolució de la creació d'un pla ample
també d'instal·lacions, allà on es fixassin quins són realment els
objectius, quins són els criteris, que és el que és pretén, quin
tipus d'instal·lacions, quin tipus d'actius que siguin capaços
d'atreure un turisme de temporada mitjana i baixa a zones
susceptibles de  ser subvencionades, etcètera.

Jo crec que, una vegada més, crec que és el que manca a
aquesta actuació, jo crec que li manca un poquet més, no
d'ambició pressupostària, que naturalment tots coneixem els
problemes que hi ha de disponibilitats, però sí un poquet de
coordinació i de ser capaços de crear un pla, un pla
vertaderament capaç d'englobar tot això que es pretén amb
aquestes actuacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyor diputat, jo crec que en
aquest cas estam bastant més avançats a al quadre que vol fer.
De totes maneres respect absolutament la seva opinió, és a dir,
l'ordre representa una globalització, un esforç, a més a través de
la comissió de règim especial també es va fer un esforç per fer
uns primer plantejaments de projectes, s'ha seguit fent feina, hi
ha una direcció general que en gran mesura es va crear per
poder dur a terme aquest gran pla de rehabilitació de les zones
turístiques, i en la mateixa entrevista que varen mantenir el
president del Govern de les Illes Balears i el president del
Govern central, ja es va presentar un document, que també si
vol li puc fer arribar, amb el que era una especificació i una
explicació d'allò que era la política i quines eren les intencions
quant a rehabilitació dels espais turístics.

 Està a la seva disposició també, li dic que aquesta feina
està molt més elaborada, no s'ha fet pública, per tant no
m'agradaria dur-la al Parlament fins que no estigui totalment
elaborada, però també té a la seva disposició tota la
documentació i tota l'elaboració del Pla, que està lligat a la
creació del fons de rehabilitació d'espais turístics en el seu
moment està lligat a tota la creació de l'interdepartamental, com
a òrgan que havia de coordinar i havia de donar una visió de
conjunt a aquest fons de rehabilitació d'espais turístics, i és una
feina constant la que s'està fent, que l'ordre aquesta com li dic,
és una primera concreció, però que evidentment també, és a dir,
jo som una persona que moltes vegades estic insatisfet amb el
que faig i sempre en voldria superar i evidentment estam en una
línia d'intentar poder fer una proposta més global, més
completa, però que entengui que és una feina diguem
minuciosa i en la qual participen moltes administracions.
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 En aquest sentit nosaltres vàrem firmar, perquè aquest pla
fos més ample, amb la federació de municipis d'assistència
tècnica i de suport per anar elaborant la proposta aquesta.
Conveni que ja està començat i que jo esper que en tres o
quatre mesos puguem fer una primera exposició del que volem
que siguin les Illes Balears de futur quant a les nostres zones
turístiques. Li dic que tota la documentació que tenim a la
conselleria és a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 350/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'estudi de zones turístiques per poder crear una
oferta especialitzada.

Passam a la quarta i darrera pregunta, número de registre
350/00, sobre l’estudi de zones turístiques per poder crear una
oferta especialitzada. Per formular-la té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
en aquest cas del que es tracta és de conèixer en quina situació
es troba l’estudi de totes les zones turístiques i dels seus
serveis  públics (oferta d’oci, d’esports i qualitat dels
establiments) per tal de poder crear o per conèixer les
necessitats  d’oferta especialitzada per a cada zona, que es va
aprovar també, igualment, en aquell debat de política general
celebrat prest farà un any.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, a mi m’hagués
agradat que l’ordre de les preguntes hagués estat a la inversa
però no ha és així. L’estudi..., bé, té aquí l’estudi de dues zones,
que són la Platja de Palma i Cala Millor, es fa l’estudi, aquest
any s’acabarà l’estudi o està a punt d’acabar de tot Mallorca,
es comença a Eivissa i a Menorca està previst per a l’any que
ve a petició de la gent de Menorca, que va dir que (...) més.

Aquest estudi és un estudi que ja li dic que està a la seva
disposició, és un estudi que nosaltres no pretenem fer públic
en cap moment perquè aquí hi ha el bo i el dolent de cada una
de les zones, i a vegades, si és un document públic, pesa massa
la part -diguem- més negativa, quan la intenció d’aquest
document precisament és anar eliminant les parts negatives i
anar aprofitant..., és a dir, superant els punts negres i anar
aprofitant les parts positives per fer un producte nou.

Li repetesc que està a la seva disposició a la conselleria
aquest estudi. Aquest tom exactament és Platja de Palma i Cala
Millor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No vol intervenir el Sr. Diputat?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President, tan sols per agrair la documentació i la
documentació, que sí..., no només d’aquesta pregunta, sinó la
de les anteriors, si podria tenir l’amabilitat de poder-la recollir
en acabar aquesta sessió, si la pot deixar el conseller aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol afegir alguna cosa?

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

No, moltes gràcies. La documentació d’aquest estudi de les
zones, en tot cas li faria arribar o tendria consulta perquè em
pareix que l’únic exemplar, perquè no és un estudi que
nosaltres...

L’altre li faig...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Si no ho farem com a sol·licitud de documentació i ens serà
remès.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Li faré arribar (...) Aquest és (...) pregunta, i això és...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, hem acabat amb aquesta pregunta el torn de
preguntes.

Passam, per tant, al següent punt de l’ordre del dia. Si el Sr.
Conseller ens vol acompanyar sap que sempre és ben rebut, si
no...

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, però...
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EL SR. PRESIDENT: 

Suposam que té altres feines i per tant el despedim agraint-li
la seva col·laboració en contestar totes les preguntes en
aquesta sessió. Moltes gràcies.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3332/00, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al programa de
modernització i millora de la competitivitat del comerç a les
zones turístiques.

Bé, idò, passarem al debat del segon punt de l’ordre del dia
d’aquesta sessió, relatiu a la proposició no de llei número 3332,
que la Mesa del Parlament va decidir remetre a aquesta
comissió i que, presentada pel Grup Parlamentari Popular, és
relativa al programa de modernització i millora de la
competitivitat del comerç a les zones turístiques. Per defensar
la proposició no de llei té la paraula el diputat Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
seré molt breu en l’exposició dels motius que ens duen a
presentar aquesta proposició no de llei. Jo crec que tots
coneixem que les zones turístiques no són només els hotels, les
apartaments turístics, en definitiva l’oferta d’allotjament. Les
zones turístiques constitueixen, a més, tot un conjunt de coses
que contribueixen a l’èxit o al fracàs d’aquestes zones, entre
elles, naturalment, l’entorn ambiental d’aquella zona turística,
l’oferta complementària, i dins aquesta oferta complementària
avui volem fer un esment...

President, jo...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diputat. Demanaria, per favor, silenci, perquè puguem
sentir el que diu el Sr. Diputat.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia que sense cap dubte
l’oferta complementària, i dins ella el comerç a les zones
turístiques, constitueix també una part important del que és la
zona turística, i també en bona mesura una part del seu fracàs
i del seu èxit.

Estic convençut, o estam convençuts des del Grup
Parlamentari Popular que precisament un dels atractius de la
nostra comunitat autònoma com a destí turístic, a diferència
d’altres destins competidors, ha estat el fet de comptar amb una
oferta complementària ampla, diversificada, atractiva, que ha fet
que el visitant, que el turista, no només hagi vengut aquí per
estar dins un hotel, dins un apartament turístic, sinó també amb
un al·licient tradicional com és, naturalment al marge del
paisatge de les nostres platges, el fet de comptar amb una
oferta complementària, com deia, diversificada i variada.

Però sense cap dubte és cert, i crec que tots ho reconeixem,
que el comerç a les zones turístiques necessita, a dia d’avui,

una millora de la seva competitivitat, un esforç de
modernització que sense cap dubte permetrà precisament a
aquest comerç continuar essent un atractiu i un actiu important
dins el que són aquestes zones turístiques. A més a més hem
de pensar que el comerç a les zones turístiques o els comerços
a les zones turístiques són uns factors importantíssims, també,
per lluitar contra l’estacionalitat turística. Hem de pensar que el
fet que a determinades zones turístiques els comerços, l’oferta
complementària en general, no obrin els mesos d’hivern també
retreu, en bona part, molta demanda d’afluència de visitants.

En aquest sentit nosaltres estam convençuts que la
necessària modernització i millora de la competitivitat del
comerç a les zones turístiques requereix un impuls i un suport
decidits per part del Govern de la comunitat autònoma. En
aquest sentit el que es demana a través d’aquesta proposició
no de llei és que el Govern posi en marxa, naturalment d’acord
i amb consens amb les diferents associacions representatives
d’aquest sector, un programa ambiciós destinat a la
modernització i a la millora de la competitivitat del comerç a les
zones turístiques i també, naturalment, que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern a dotar aquest programa específic
de modernització i millora del comerç amb aquelles
assignacions pressupostàries que puguin ser necessàries  per
al compliment d’aquest objectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passarem ara als grups
parlamentaris  que vulguin fixar la posició. Per tant, pel Grup
Mixt té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, després d’escoltar amb molta
atenció aquesta proposició no de llei que ha presentat el
diputat del Partit Popular nosaltres hem de manifestar que no hi
estam d’acord, i bàsicament no hi estam d’acord perquè no
veim la necessitat de fer un pla de millora de la competitivitat
del comerç només de zones turístiques. Quin és el motiu per fer-
lo només de zones turístiques? 

És vera que el comerç d’aquestes illes és un dels sectors
més importants, és un sector que ha de menester ser més
competitiu, que ha de poder..., que ha de ser modernitzar, que
ha de poder competir en millors condicions amb  altres ofertes
comercials  que s’estan implantant en aquestes illes, però
aquesta situació no s’aconseguirà amb  mesures de protecció,
sinó modernitzant aquest comerç, fent-lo més competitiu, i per
això nosaltres no donarem suport a aquesta proposició no de
llei, perquè pensam que no s’hauria de limitar només a zones
turístiques, sinó que s’hauria d’estendre a tot el sector del
comerç. Nosaltres pensam que el Govern de les Illes, el govern
actual ja fa actuacions en aquest sentit, i l’animam a seguir les
seves  actuacions per fer un comerç més modern, més
competitiu, que no hagi de menester ajudes, que no hagi de
menester sobreprotecció.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Els arguments crec que també ja han
estat bastant exposats. Nosaltres coincidim amb els motius que
indueixen el Partit Popular a presentar aquesta moció en el
sentit  que valoram moltíssim quin és l‘entorn que hagin de tenir
aquestes  zones de lleure, n’hem fet una defensa de l’entorn
mediambiental i també de l’entorn urbà, que desgraciadament
no és sempre l’òptim a les nostres explotacions turístiques; hem
tengut iniciatives amb aquella filosofia del tot inclòs, del
menyspreu o del no implicar suficientment l’oferta
complementària, que estam convençuts que és un dels majors
atractius que tenen les illes, cada una d’elles, com a destí
turístic, i per tant compartim aquesta mateixa idea.

De totes maneres és cert, com apuntava el portaveu del
Grup Mixt, el Sr. Nadal, que Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera són gairebé totes elles zones turístiques. En aquest
sentit d’entorn és un entorn que, precisament per diversificar,
pensam que l’hem de veure molt globalment i no estrictament
com la zona on hi ha els allotjaments o la zona d’una primera
línia; creim que aquest és un atractiu que, a més a més, per part
del nostre grup també tenim molt d’interès en el fet que el
gaudeixin, evidentment, els residents. Estam en què la vida
d’una ciutat, la vida d’una zona turística, en realitat el pàlpit
ciutadà, és molt més agradable i molt més potent amb uns
entorns on allò residencial conviu amb una zona comercial
activa i dinàmica, que no allò en què s’ha d’agafar cotxe, s’ha
d’anar a grans superfícies o senzillament zones turístiques
desertes  a les quals només hi ha l’oferta que pugui oferir el
mateix hotel i poca cosa més.

Per tant, des d’aquesta filosofia pensam que s’ha de fer un
esforç en la línia de modernització, de millora dels mostradors,
d’atractiu i de modernització informàtica i de tota mena del
nostre comerç; hi ha realment línies en aquest sentit, com també
n’hi ha quant a globalment per zones per a equipaments
comercials que, per ventura, en algun pla especial amb alguna
línia concreta es pot intentar actuar sobre les zones turístiques
més degradades, però que també, com dic, s’han de fer i s’ha de
mirar de fer més atractiu en general tot el sector comercial. En
aquest moment només de les ajudes actualment en vigor de
modernització hi ha més de 500 expedients tramitant-se, per tant
hi ha realment moviment i coneixement per part del sector, que
està demanant una actuació en aquest sentit, i estam immersos
no ja en una qüestió purament econòmica i anecdòtica potser
d’aquesta línia, anecdòtica vull dir dins el conjunt de la reflexió,
no per la seva importància, que és el paper que hagi de jugar
aquest comerç. 

Estam parlant de la Llei de comerç, estam parlant de quin
serà el paper, el rol que d’alguna manera el sector públic, el
Parlament, les lleis volen donar a aquest sector i no deixa de

sorprendre que un moment en què hi ha plantejada una vaga i
unes mobilitzacions contra decrets liberalitzadors i que no
tenen, al nostre mode de veure, ni tan sols per a les zones
turístiques estrictes, no tenen prou en compte quines són les
necessitats del sector que és aquest el que dinamitza, el sector
comercial, estam parlant de petita i mitjana empresa, no creim
que sigui molt raonable o, millor dit, estam contents de veure
que com a mínim es combinen actuacions molt negatives per
part del Partit Popular a nivell del Govern de l’Estat amb
iniciatives positives que nosaltres, ja dic, no li donarem suport
perquè no coincidim exactament amb els paràmetres que
estableixen, però amb la filosofia que expressen.

Torna ser curiós, per exemple, que amb aquesta defensa del
comerç es tracti en una comissió de Turisme -és lògic que sigui
així pel plantejament mateix de la moció- i no a la Comissió
d’Economia i en general dins una reflexió sobre el comerç.
Creim que per la importància del comerç a les Illes Balears
valdria la pena fer-lo de més ampli abast.

Per altra banda tenim -i ho han comentat també tots els
portaveus anteriors- les limitacions pressupostàries. Realment
tenim una dificultat a les Illes Balears, que és que amb un sector
privat molt dinàmic, on es genera molt riquesa, tenim un sector
públic esquifit al qual és difícil a vegades acompanyar
suficientment aquells sectors que estan en un moment de
reconversió o que necessitarien una empenta d’allò públic, que
tots  els estats europeus garanteixen i tenen dins les línies
establertes per la Unió Europea, però que a vegades des de
l’autonomia és difícil; al Sr. Flaquer no se li escapen les
dificultats pressupostàries i el cost d’oportunitat que du derivar
qualsevol mena d’ajuts d’una a una altra línia, i per tant, més
enllà que hi pugui haver impostos, nous impostos que d’alguna
manera gravin l’activitat per garantir una millora mediambiental
però també en general una millora del finançament autonòmic,
la veritat és que hem de tenir un altre debat, molt prest en
aquesta cambra, a més de la Llei de comerç, que és la Llei de
pressupostos per a l’any 2001, on estam convençuts que hi
haurà un esforç en la mesura d’allò que resulta possible en
aquests  moments a les Illes Balears, una passa abans del
concert econòmic que segurament podrem pactar per a l’any
que ve o l’altre amb el Partit Popular -confio- i així podrem fer
línies de tot tipus de millora dels nostres sectors, però
mentrestant creim que podrem debatre totes les línies i les
propostes  que des de la Vicepresidència del Govern i dins l’àrea
de Comerç es plantejaran per afrontar, com dic generalment, la
problemàtica del comerç.

No podem descartar de cap manera, i amb  això acab, que hi
hagi plans per zones concretes, ja dic, pens en algunes i no les
vull dir en veu alta, degradades a aquest nivell que apuntava el
portaveu del Partit Popular, que crec que efectivament el
Govern s’hi hauria d’implicar d’una manera especial. Ara,
d’aquí a fer globalment un pla que separi d’alguna manera les
estrictes zones turístiques de les Illes generals, quan en realitat
jo veig que la problemàtica va molt lligada, no donarem suport
concret, ja dic, a aquesta moció tal com està presentada, a
aquesta proposició no de llei, tot i que aplaudim la intenció que
es lliga a l’exposició de motius.



114 TURISME / Núm. 9 / 5 d'octubre del 2000

 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En relació a la seva referència al fet que
aquesta pregunta hagi estat..., aquesta proposició no de llei
hagi estat tractada en aquesta comissió, ja he dit jo abans que,
dictaminada per la Mesa del Parlament i en aplicació de les
atribucions que la Mesa té, idò va considerar que aquest era el
lloc adient per al debat.

Té la paraula ara el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
nosaltres també des del Grup Parlamentari Socialista, tal com ha
dit el Sr. Alorda i ara diu el Sr. President, tampoc no vàrem
entendre massa bé en el seu moment per què aquesta
proposició no de llei venia en aquesta comissió i no a la
Comissió d’Economia, ja que encara que sigui comerç a les
zones turístiques, al cap i a la fi és comerç, i per tant també
vàrem tenir aquest dubte, però hem de dir a continuació que
tampoc no tenim cap inconvenient que això sigui tractat en el
si d’aquesta comissió.

Respecte a aquesta proposició no de llei que presenta el
Grup Parlamentari Popular, també coincidim, tal com han fet
altres portaveus, amb l’exposició de motius, amb el que allà diu
i amb les reflexions que ha fet aquí el portaveu del Grup
Popular, el Sr. Flaquer, encara que pensam que hi ha altres
motius que afecten negativament el comerç de les zones
turístiques de les nostres illes, que després intentaré aturar-
m’hi una mica si m’ho permeten.

Bé, hem d’estar d’acord amb aquest argument perquè el
mateix govern, i més concretament la Conselleria de Comerç, ja
treballa en aquest sentit i té previst en el 2001, segons ens
consta, tot un programa d’actuacions per fomentar les accions
col·lectives i la millora de la competitivitat d’aquestes empreses.
Per altra banda també sabem que la conselleria, conjuntament
amb les PIME de comerç, treballa amb nous reptes que
plantegen les noves tecnologies i la nova organització de
mercats, i pel que fa al segon punt de la proposició també
sabem que la conselleria està intentant, encara que lògicament
amb dificultats pressupostàries, de... les previsions
econòmiques suficients per dur a terme tots aquests programes.

Però dit això sobre la proposició no de llei vull aprofitar per
dir que el comerç, com he dit abans, té altres problemes que no
recull aquesta proposició no de llei. El comerç de les zones
turístiques el que necessita és que des del poder municipal, i
vull remarcar això, des del poder municipal es controli
l’intrusisme del sector, es necessita un major control de les
llicències que s’autoritzen per evitar competència deslleial,
sobretot a mercadets d’artesans, on hi ha de tot menys
artesans, i també controlar la venda ambulant que normalment
treballa amb marques falsificades, enganya el client i fa perdre
prestigi al sector. Com dic la majoria d’aquestes mesures són

competència dels ajuntaments i els puc assegurar que hi ha
molts de municipis que no controlen gaire per evitar aquest
problema que pateix el sector i que, sense cap dubte, si es
perseguís  milloraria d’una manera considerable la competitivitat
del mateix comerç.

Per altra banda també hi ha altres problemes més complexos
que fan que el sector del comerç de les zones turístiques no
avanci amb professionalitat malgrat els esforços del Govern per
oferir cursos de formació i tècniques de venda, ja que els
treballadors i les treballadores d’aquest sector -aquí s’ha
esmentat una mica- se senten mal pagats i no veuen l’ofici com
una professió de futur; per tant, la manca de professionalitat i
el desinterès d’aquests treballadors i aquestes treballadores és
un problema més que s’ha d’afegir a aquest sector.

Per tot això, lògicament nosaltres no donarem suport pel
que hem dit, que el Govern ja està treballant en aquest sentit, a
aquesta proposició no de llei, encara que compartim, i ho vull
repetir, part dels arguments que ha fet el Grup Parlamentari
Popular, i només ens queda esperar que altres administracions
també col·laborin perquè aquest sector de comerç, que
coincidim en el fet que és importantíssim no només a les zones
turístiques sinó a totes les illes, fora de les zones turístiques
també, pugui sortir endavant i que es millori la competitivitat i
que es llevin, com dic altres administracions hi poden fer molta
feina, aquesta competència deslleial que moltes vegades es
troba.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula el Sr.
Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
vull agrair als diputats intervinents la seva postura,
especialment al portaveu del Grup Nacionalista i al del Grup
Socialista en el sentit de donar suport almanco a l’esperit
d’aquesta proposició no de llei, encara que finalment no es voti
a favor pels motius que considerin oportuns, però sí que
m’agradaria fer un parell de puntualitzacions.

En primer lloc, que naturalment el Partit Popular coneix i
comparteix la problemàtica del comerç en general, la coneix i la
comparteix, i des d’aquest punt de vista donarem suport sempre
a qualsevol iniciativa per part del Govern de la comunitat
autònoma que vagi en aquesta línia general de modernització i
millora de competitivitat del comerç en general. Però aquí hem
vengut a parlar avui d’una problemàtica específica, d’una
problemàtica específica que he intentat, amb la meva exposició
inicial, explicar: el fet que el comerç a les zones turístiques té
unes peculiaritats, té unes particularitats pròpies, constitueix,
i ho he explicat així a l’exposició de motius, precisament un dels
atractius tradicionals de les nostres zones turístiques, entenem
que això ens ha de diferenciar d’altres destinacions
competidores, el fet de comptar amb un entorn distint i
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diferenciat del que és l’estrictament d’allotjament, i creim que
no podem quedar enrere dins el que és aquest atractiu i aquest
actiu complementari que és el comerç a la zona turística.

Per tant, i amb independència que el Govern de la comunitat
autònoma faci actuacions, que les fa, seran millors o pitjors,
més ambicioses o menys ambicioses del que nosaltres voldríem,
amb independència d’aquesta actuació general dins el que és
el sector comerç, enteníem i avui demanàvem, i per això
presentàvem aquesta proposició no de llei, que hi havia
d’haver un pla específic per al comerç de les zones turístiques.
Entenc i valor que tant el representant del grup nacionalista
com el del Partit Socialista hagin entès aquesta problemàtica.
No comprenc com no ho hagi pogut entendre així el
representant d’Unió Mallorquina, que hi ha una problemàtica
específica i diferenciada i que, en conseqüència, pot merèixer
també un tractament específic. El mateix Sr. Alorda parlava de
la possibilitat de plans per zones concretes, és un poc el que
nosaltres demanam, en un àmbit per ventura més general, amb
un caire més generalitzat. 

I per acabar o per cloure aquesta intervenció sí que voldria
fer una referència i un matís puntual a la intervenció del Sr. Marí
quan diu que el comerç a les zones turístiques té altres
problemes. Naturalment que sí, que en deu tenir, i segurament
vostè no els ha exhaurit quan ha els ha explicat. Vostè ha parlat
d’intrusisme a les zones turístiques; per ventura no ha volgut
esmentar la paraula manteros, i aquesta és una competència
que no només és municipal, i vostè coneix perfectament que no
només és municipal; fins i tot vostè ha estat dels diputats que
en altres èpoques ha denunciat en aquesta comissió i en el
plenari d’aquesta cambra les actuacions d’aquest tipus de
comerços clandestins, il·legals, que propicien un intrusisme
dins les zones turístiques. Vostè no pot, com a grup que dóna
suport al Govern aquí, traslladar la responsabilitat únicament i
exclusiva als municipis; vostè té perfecta possibilitat com a
portaveu del seu grup en matèria turística de presentar aquí una
proposició no de llei que insti el seu govern perquè
precisament actuï de manera decidida contra aquest intrusisme
en el comerç de les zones turístiques, però això no lleva el que
hem vengut a discutir avui aquí; aquí hem vengut a discutir que
el comerç a les zones turístiques, un subsector del comerç en
general d’aquesta comunitat autònoma, té uns problemes, té
unes peculiaritats pròpies, té unes necessitats distintes a les
del comerç en general i això era el que plantejava, insistesc, amb
el millor to i amb la millor intenció aquest portaveu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Altres grups que se sentin contradits?
Sr. Nadal té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres, Unió Mallorquina, dins
el Grup Mixt, en allò que no estam d’acord és amb aquesta
filosofia, en fer només solucions molt sectorials i només del
sector turístic. Nosaltres compartim la problemàtica que existeix
en el sector del comerç; veim i compartim amb els altres grups,
i segurament estam molt més a prop del Partit Popular que dels
altres grups, les solucions que donaríem al tema del comerç. En
allò que no estam d’acord, i és un problema de filosofia, és que
s’hagi de fer només una solució per al sector turístic i que
s’hagi d’iniciar un pla només per al sector turístic. 

Creim que s’ha d’abordar una solució global, global. Crec
que hi ha problemàtica que no només afecta el sector turístic
dins les zones turístiques, crec que, pot ser una de les
problemàtiques que existeix és que s’ha d’intentar que perquè
aquest comerç sigui més competitiu no només es dirigeixi a la
venda als turistes o a la persona no resident, sinó que per
ventura hauria d’intentar-se una desestacionalització dins el
sector, hauria d’intentar-se potenciar la compatibilitat del
comerç per a no residents amb el comerç per a residents dins els
mateixos establiments. 

Crec que això forma part del problema que vostè planteja i
que nosaltres  estam d’acord amb la identificació del problema;
en allò que no estam d’acord és amb les solucions que no
siguin globals. Pensam que el problema del sector comerç és un
problema prou important com perquè s’hi donin solucions
globals, pensam que en aquest moment el Govern està adoptant
aquestes mesures  o està intentant adoptar aquestes mesures i
ha pres iniciatives en aquest sentit. Jo crec que en els
pressuposts  que entraran en aquesta cambra ben aviat es
notaran iniciatives en aquest sentit, així ens ho ha anunciat el
Govern, i crec que hem d’esperar que s’aprovin aquestes
iniciatives més globalitzades.

Per això, per aquest motiu, no donarem suport a aquestes
propostes, si bé ens trobam i ens podríem trobar molt a prop
d’altres iniciatives que presenta el Partit Popular per al sector
comerç.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no sabem si estam ni més
a prop ni més lluny que UM del Partit Popular, no hem tengut
tanta experiència de govern comú en aquest país; en tot cas el
futur sempre queda obert, però de moment no hem participat en
la mateixa línia de comerç, i efectivament la nostra en aquest
moment, de globalitat i de filosofia, és una lluita contra el decret
liberalitzador i, per tant, de la política de comerç que en aquest
moment afronta i que du a terme el Partit Popular a nivell del
Govern de l’Estat. 
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Dit això tenim un altre plantejament; es veurà i es discutirà
amb la Llei de comerç que entrarà aviat en aquest parlament i
amb les línies que amb l’apunt, jo consider que coincidint amb
la línia filosòfica i d’exposició que ha tengut avui el portaveu
del Partit Popular, tenim amb els reptes que té marcat el comerç.

Dit això  només volia apuntar que des del nostre grup veim
una problemàtica específica a les zones turístiques, però que
probablement és molt més deguda a l’entorn i a polítiques fins
i tot d’usos urbanístics, de compatibilitat entre el lleure i la
residència, la desestacionalització, l’embelliment de zones, unes
qüestions que efectivament i tangencialment corresponen al
comerç, però que deriven més d’unes polítiques globals. 

Quant a allò de què parlam avui, i si ens centram en el
programa específic destinat a modernització i millora de
competitivitat del comerç a les zones turístiques, que és el
motiu de la proposició no de llei, creim que la problemàtica és
bastant comuna i comprenem i entenem que tengui unes línies
d’actuació comunes a nivell d’illes, com li he exposat, tot i que
efectivament, quan agafam zones concretes, tant si és d’una
zona comercial d’una ciutat com, en aquest cas, d’una zona
turística, veim i som conscients que una de les prioritats a
l’hora de fer aquestes zones o a l’hora de fer actuacions
puntuals  de més calat, aquestes zones, algunes d’elles
especialment, mereixerien una atenció especial per part del
Govern.

Dit això, i per tant reiterant, i no cal ja tampoc fer-ho més
llarg, un nivell de coincidència important en el que avui s’ha
proposat per part del grup, no creim, no ens sedueix
suficientment com per aprovar o per encomanar al Govern que
faci aquest programa específic, sinó senzillament que ho tengui
present i que ho valori a l’hora de fer la convocatòria general.
Per tant, ens reiteram en el nostre vot contrari a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Marí, té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només per dir al Sr.
Flaquer que aquest diputat evidentment no oblida aquelles
coses  que havia denunciat tantes vegades i que pensava que
anaven malament, i continua treballant per millorar aquests
aspectes en tot el possible i sempre que sigui possible.

Per altra banda, i ja parlant de la proposició no de llei, estam
d’acord que els problemes que hem ressenyat des del Grup
Parlamentari Socialista no són tots els que té aquest comerç,
sinó que n’hi ha molts més i seria molt llarg explicar-los, i tal
vegada hauríem d’anar més a una especificació exacta de tots
els  problemes que aquests comerços pateixen, i simplement,
com havíem dit abans, reiterar el nostre vot en contra d’aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Conclòs el debat passarem, idò, a la votació
d’aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions. Per tant...

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I acabat l’ordre del dia aixecam la sessió. Moltes gràcies,
senyores i senyors diputats.
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