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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui i en

primer lloc demanaria als diferents grups polítics si hi ha

substitucions.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí Sr. President, Maria José Camps substitueix Fèlix

Fernández.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Eduardo Puche sustituye a Diego Guasch... Ah!, no, perdón,

no, no.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

Proposició no de llei RGE núm. 2735/04, presentada pel

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

creació d'una Mesa per a la desestacionalització.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en

la proposició no de llei RGE núm. 2735/04 del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la creació

d’una mesa per a la desestacionalització. Per defensar-la... té la

paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic un poc amagat, però

estic aquí present. L’objectiu d’aquesta proposició no de llei

que presentam nosaltres la veritat és que clar, és una data que

ja ha passat un temps des de què la vàrem presentar i hi ha

hagut altres esdeveniments darrerament en el món turístic que

segons la nostra opinió encara donen més raó a aquesta

proposició no de llei, però probablement si la presentéssim ara

l’haguéssim presentada en un sentit més global, no tan

especialment amb el tema de l’estacionalitat. 

De totes formes és obvi que l’estacionalitat és un problema

que patim a la nostra economia des de sempre, greu i que

resulta difícil trobar alternatives i solucions a aquest tema, que

requereix molta d’imaginació, molta capacitat de trobar

solucions i que totes les opinions i veus que hi pugui haver

sobre aquest aspecte requeririen ser escoltades. Jo crec que

això és normal sempre, en una situació allà on partim d’un

model econòmic que té unes dades que tothom ja coneix i que

demostra que una part important de l’any, el ritme econòmic de

la nostra indústria fonamental que és el turisme està a un nivell

molt més baix que la resta de l’any no? Per tant, trobar

solucions a aquest tema és una tasca sempre important i

necessària. 

Si a la vegada aquest tema el plantejam en un moment on

apareixen núvols i possibles tempestes en el marc de

l’economia turística de les nostres illes, com tothom ja

reconeix, avui llegia unes declaracions del conseller de Turisme

que feien referència a aquest tema. Un moment per tant, on les

dificultats que pateix el nostre model turístic no són

exclusivament conjunturals, probablement, no són

exclusivament fruit de certes dificultats, o de problemes

derivats de determinats països europeus, que també és causa

d’això, sinó que hi ha causes més profundes, més estructurals

que requereixen parlar de remodelació, de renovació, de

reforma del nostre model.

Probablement encara agafa més força i més pes la idea

d’establir una taula permanent, allà on les organitzacions

patronals, les organitzacions sindicals, bé nosaltres feim

referència a aquests dos sectors més importants, òbviament es

podrien incloure altres, quan parlam de sectors tan empresarials

com sindicals ens referim a tot el sector turístic en general i si

el Govern pogués considerar necessari, conjuntament amb

l’Administració per establir un diàleg, un debat obert que

ajudés a trobar solucions entre tots perquè probablement aquest

problema és un problema l’assumim entre tots o difícilment

cadascú pel seu compte en trobarà solucions.

I res més, senzillament presentar aquesta proposició no de

llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Deman grups que vulguin intervenir

per fixar la posició? Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. És veritat que quan es va presentar

aquesta proposició no de llei, dia 3 de maig, hi havia unes

circumstàncies que no és que hagin variat, però sí que s‘ha

variat l’anàlisi que se n’ha fet i sobretot les opinions de sectors

implicats, tan per part del Govern com per part del sector

hoteler i que han reconegut, a la fi, i creim que és positiu que

s’hagi reconegut que patim una greu crisi turística. En paraules

del Sr. Conseller, també ha reconegut que no hi ha una crisi de

destinació sinó que la crisi la pateix l’oferta actual. Per tant, és

necessari un debat.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei

perquè creim que no es pot demorar més. Ja hem dit en altres

ocasions que per afrontar el problema que pateix la indústria

turística és ben necessari fer un diagnòstic, un diagnòstic fiable

i un diagnòstic que analitzi tota la problemàtica des de tots els

punts de vista, des l’estacionalitat, fins al tot inclòs i passant

per altres temes com poden ser l’ocupació del territori i el

turisme cultural. Vull dir que el debat ha de ser molt més

ample. I és per això que consideram molt oportuna aquesta

proposició no de llei, tot i que creim que quan es va presentar

no pensaven que l’oportunitat anés creixent de cada vegada

més perquè tampoc tal vegada no es confiava que la temporada

turística vengués amb aquesta precarietat que pareix ser que ve.
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Tant de bo es resolgués el problema i que la temporada

turística que ens ve fos més positiva del que pensàvem en un

principi. Però el que no podem fer és demorar més un debat

molt necessari perquè si no perilla el futur del turisme i el futur

de la indústria més important i que és la que mou l’economia de

les Illes Balears. Per tant, donarem suport a aquesta proposició

no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vàrem

iniciar la legislatura actual en què existia un Consell Assessor

de Turisme, allà on hi havia una ampla participació de la

societat, allà on es discutien qüestions de promoció turística.

Record perfectament que s’hi va discutir tot allò que feia

referència a la diversificació del nostre producte i allà on

discutia i es feien propostes concretes per determinar quines

eren les inversions més convenients en matèria de

diversificació. 

Per tant, a l’inici de la legislatura hi havia un àmbit de debat

per determinar quins eren els projectes que havien de tenir el

suport per diversificar. Jo crec que és més adequat parlar de

diversificació que no de desestacionalització, a pesar que són

dues coses que van segurament relacionades. I a més d’aquest

àmbit de discussió existia un instrument que era el fons de

rehabilitació d’espais turístics i naturals allà on hi havia 52

milions d’euros l’any 2003 per dur a terme aquestes inversions.

Per tant, hi havia un sistema a principi de legislatura, un

sistema adequat, o un sistema complet per afrontar la

diversificació. També a principis d’aquesta legislatura el primer

que es va fer va ser treure la meitat de gent del Consell

Assessor de Turisme. El turisme és una qüestió d’estat, hi

coincidim tots i és una qüestió d’estat perquè la matèria primera

del turisme és el territori i per tant, el territori és propietat no

d’un sector concret sinó de la societat en general. En una

qüestió d’estat és important que tota la població, a través dels

mecanismes democràtics que té de representació participi

d’aquest debat i també és important que els instruments o les

àrees de debat concretes de turisme hi puguin participar el

màxim de sectors implicats.

En aquest sentit dir que a principis de legislatura es va fer

fora la meitat dels membres del Consell Assessor, per tant,

quedava aquest instrument amb certes mancances, des del

nostre punt de vista. No només va passar aquest fet sinó que

també es varen retirar tots els estudis que es feien per conèixer

l’evolució dels mercats i a més també hi va haver una

determinació clara que és una de les actuacions que s’havien fet

per diversificar el nostre producte i que eren campanyes

específiques per a cada una de les illes, es varen retirar els

recursos que hi havia, o es varen deixar d’invertir 2 milions

d’euros que quedaven pendents en les campanyes, per donar 3

milions d’euros als majoristes de viatges. En definitiva va ser

allò que va passar a principis de legislatura. A principi de

legislatura, indubtablement, no creia que era necessari una taula

per fer referència a la desestacionalització. Ara la situació ha

canviat i crec que qualsevol àmbit de debat crec que és bo.

Però com han dit molt bé els portaveus dels altres grups,

creim que la situació actual és una situació molt més complexa

que simplement el problema de l’estacionalització, avui mateix

el Govern ens deia a la premsa que la crisi actual és una crisi de

producte turístic, no de les Illes Balears. Quan parlam de

producte turístic, efectivament ens hem de demanar de quin

producte turístic, serà d’aquell que venem, no del que no

venem. Per tant, resulta molt curiós que ara hagin de reconèixer

desprès de..., jo personalment ja fa 5 anys que estic parlant de

diversificació i ara després de 5 anys de parlar de diversificació

ens donem compte que el producte que està en crisi és el paquet

turístic tradicional, el que hem venut sempre. Això és una certa

ironia, per no dir-ho d’una altra manera. Per tant, si el nostre

producte turístic està en crisi, evidentment que és el del paquet

turístic, entram dins una situació allà on fa falta diversificar el

nostre producte turístic. Per tant, seria important des d’aquesta

perspectiva i donat que pareix ser ahir dia 9 de juny el nostre

Govern es va donar de cara amb la realitat i es va donar compte

de què sí, que efectivament està en crisi el nostre producte

turístic tradicional i sembla que és convenient que ens

asseguem tots per afrontar aquesta situació.

Creim que seria bo per tant, dur a terme aquesta mesa per

a la desestacionalització. Creim que el Govern, una vegada ja

ha reconegut que sí està en crisi el producte turístic tradicional,

hauria de ser sensible a aquestes coses. Crec que a més d’agafar

aquesta actitud prepotent que es desprèn d’aquestes

informacions, crec que el més important seria que agafés una

actitud humil i fins i tot, després d’aquest reconeixement crec

que seria important que demanés disculpes per la quantitat de

mentides que ha dit durant aquest any.

Per tant, al marge de què nosaltres hàgim presentat una

iniciativa més ample i que és crear una ponència dins aquesta

Comissió de Turisme per tractar la situació actual i de futur del

turisme, al marge d’aquesta ponència que ja defensarem el

pròxim període legislatiu, nosaltres donarem suport aquesta

iniciativa d’Esquerra Unida-Els Verds perquè creim que com

a mínim serveix per posar damunt la taula la manca de diàleg

que hi ha entre el Govern i el sector realment afectat. Entre

Govern i majoristes de viatges evidentment n’hi ha hagut, basta

veure la part gràfica de la premsa per veure que n’hi ha hagut

suficientment i ara que el producte tradicional està en crisi, és

a dir, el producte que ven el majorista de viatges sí que seria

important que el Govern s’assegués amb tots els altres que no

s’ha assegut fins ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. I per part del Grup Popular té la

paraula l’Hble. Sr. Antoni Marí i  Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per tal

de fixar posició respecte a la presentació de la solAlicitud
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d’aquesta mesa per part d’Esquerra Unida i Els Verds, seria

indubtablement hipòcrita per part del Grup Popular dir que no

es necessiten estudis de turisme per analitzar tot el sector

turístic i analitzar aquesta situació tan d’oferta com de demana

en un sector tan important com indubtablement és el turisme a

les nostres illes. I com s’ha dit, vull dir que aquesta

preocupació que es té per part de tots els sectors, també es té

indubtablement per part del grup i per part del Govern i que

s’està treballant en això.

Jo vull recordar que a l’anterior legislatura, a la que va ser

del pacte, ja hi havia per part del Govern ja s’havien fet

polítiques turístiques durant molts d’anys en moltes actuacions

concretes, en tots els municipis i s’havia posat en marxa un pla

de desestacionalització i en el qual hi participaven tots els

sectors turístics d’aquell moment i s’havien fet moltíssims de

plans per millorar la nostra oferta. És veritat, com ha dit el Sr.

Rosselló, que hi ha una situació estructural del mercat quant a

l’activitat turística i especialment a Espanya es realitza en els

mesos de juliol i agost i és veritat també que la nostra situació

geogràfica ens dóna que tenguem una oferta més d’estiu i que

sigui difícil omplir aquestes cues de la temporada a partir de

maig i a partir de setembre i especialment a les illes petites tal

vegada no es té aquesta oferta més completa que pot tenir

Mallorca i que li possibilita una diversificació d’aquesta oferta

i una oferta molt diferenciada de la que pot gaudir el turisme i

que difícilment, ja se li ha donat moltes voltes durant molts

anys i durant molt de temps, es podran trobar solucions a

l’ampliació d’aquesta oferta de desestacionalització en allò que

no són els mesos purament d’estiu i es pateix especialment a les

illes menors de Menorca, d’Eivissa i ja no diguem de

Formentera que en aquests mesos queda pràcticament deserta.

Aquest Pla de desestacionalització vull recordar s’havia

posat en marxa i que per part del Govern del pacte es va tenir

a un racó i no es va emprar, idò aquella dinàmica que en el seu

moment s’havia creat i ara també amb una actuació irònica

diguem per part dels representants, es vol tornar dir que

abans..., durant 4 anys no ha fet falta i ara torna a fer falta i es

basa en què tot el desastre de la situació turística pot venir

derivada de la no aplicació de la famosa ecotaxa. Vull dir que

durant molts de temps, aquests 4 anys passats, per part del

partit d’Esquerra Unida-Els Verds que formava part del

Govern, com des del mateix pacte no s’havia cregut necessari

aquesta actuació, quan del tema de desestacionalització se’n ve

parlant fa molts d’anys. Actualment el Govern, vostès ho

coneixen, hi ha un Pla d’ajuts a la desestacionalització amb 60

milions d’euros, que deuen ser 10.000 milions de les antigues

pessetes, per tal de què els municipis puguin fer aquelles

actuacions necessàries per desestacionalitzar i vull dir que es va

ampliar el termini que acabava un dia d’aquestes, em sembla

que és dia 7 de juliol i s’hi han acollit a aquesta millora dels

municipis de cara a la desestacionalització a dia d’avui de

l’ordre de 60 municipis. 

També hi ha en marxa per tal de millorar el Pla de qualitat

turística i que hi ha 1,5 milió de pessetes en aquest tema i que

demostra la preocupació que es té no només que el sector

hoteler pugui tenir una millora en la seva qualitat, sinó que

també va dedicada a que l’oferta complementària dels mateixos

municipis milloren la qualitat per tal d’oferir i es fa especial

esment en això i ens consta que per part dels municipis ja s’està

fent, d’oferir projectes de qualitat quant a qüestió esportiva i

qüestió de destacar l’oferta cultural que puguin tenir i sobretot

a Mallorca en els municipis d’interior s’està fent un gran esforç.

Però a més, s’ha creat i vostès ho coneixen, la mesa diàleg

social i tots ho sabem, amb la idea de què el turisme és una

activitat transversal que no només depèn d’allò que tots sabem

i que és exactament l’hoteler, el recepcionista, o el director de

l’hotel, sinó que el turisme és una activitat transversal que hi

van el tema de les infraestructures, de les ofertes culturals, el

tema de la formació de personal, etcètera i és mitjançant

aquesta mesa de diàleg social que s’ha establert des del Govern

i en aquesta mesa hi participaran tots els estaments i tots els

sectors socials, sindicats, PIME, CAEB i tots els que

convergeixen en la indústria turística i si des d’allà

indubtablement hi surt una ponència o una comissió de treball

que estudiï aquest tema serà dins aquest àmbit allà on es podran

estudiar totes aquestes coses.

En resum el que deim nosaltres és que és indubtablement

necessari el treball sobre el tema de la desestacionalització,

però el Govern té en marxa instruments suficients que fan

innecessari que creem també a més aquesta mesa de

desestacionalització. Per tant, el nostre grup votarà en contra

d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. Té la paraula per contradiccions

l’Hble. Sr. Rosselló per un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc per agrair el

suport del Grup Socialista i del PSM-Entesa Nacionalista. I no

entenc l’argumentació..., clar aquí podríem entrar en una

discussió de quins són els llocs millors per fer el debat i fer els

diàlegs, si s’ha de fer a un lloc o s’ha de fer a un altre. Miri, a

la passada legislatura hi havia un Consell Assessor de Turisme,

com aquí s’ha dit, que funcionava de forma regular i que va ser

un marc de debat i de diàleg important. A pesar d’això, vostès

varen demanar durant els 4 anys que es creàs una mesa per

debatre l’estacionalitat, el mateix que jo deman ara vostès ho

varen demanar durant 4 anys. En aquell moment hi havia un

òrgan de debat que era el Consell Assessor i com aquí ja s’ha

dit, no només s’ha buidat d’una part important de representants

de la societat, sinó que a més només s’ha reunit una sola

vegada, crec, des de què es va constituir el Govern, com quasi

tots els òrgans de participació.

Bé, no entenc molt bé perquè ara..., clar vostè ha fet

referència a la mesa de diàleg social, de totes formes jo li

demanaria al Sr. Diputat una mica de rigor perquè utilitza la

paraula ara s’ha creat la mesa de diàleg social. La mesa de

diàleg social la varen crear des de la Conselleria de Treball a

principi de la passada legislatura i va funcionar de forma

regular, reunint-se periòdicament i va deixar de reunir-se quan

es va constituir el Govern popular i ara s’ha reunit per primera

vegada dia 13 d’abril. Bé, evidentment la mesa de diàleg social

és un marc molt adequat per fer tots els debats que calguin i no

crec que sigui contradictori en aquest tema. Miri, ni l’ecotaxa
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és la causant de tots els problemes, ni l’ecotaxa és la solució de

tots els problemes, si arribéssim a aquesta conclusió ja ens

evitaríem 9 mesos desastrosos que duim darrera de debat

estrany. Els problemes són estructurals i són de fons i no només

d’estacionalitat, fins i tot el model estacional que tenim en

aquests moments té problemes perquè quan parlam de la crisi

d’oferta, com s’ha fet referència, com diu el conseller, com

vostè mateix reconeix, parlam del model que tenim no del que

voldríem tenir, que fos diversificat, etcètera, fins i tot el que

tenim en aquests moments té problemes seriosos que tothom

coneix. Necessita remodelació de planta hotelera, el problema

del tot inclòs, el problema de l’oferta complementària, en fi tot

allò que tots sabem i coneixem. 

Per tant, davant d’una situació com aquesta les mesures que

en aquest moment es fan des de la conselleria, com el fons de

desestacionalització que és més una ajuda a municipis que

afrontar això. Bé, tot el que es faci ja va bé, però no es pot

plantejar que això és la solució als problemes que tenim en

aquests moments. Nosaltres plantejàvem aquesta iniciativa i

repetesc, probablement si l’haguéssim feta avui a aquesta

proposició no de llei, com deia la representant del PSM no

l’haguéssim feta, prova d’això és que ja en tenim una altra de

presentada, que no entrarà en aquest període i que entrarà en el

següent i la defensarem i que ve un poc a plantejar el que jo

mateix plantejava a un article que es va publicar a l’Ultima

Hora ahir damunt aquest tema. Allò que realment cal en

aquesta comunitat autònoma és un pacte pel turisme per un

model de turisme, que inclogui a totes les formacions

polítiques, a tots els representats econòmics i a tots els

representants socials d’aquesta societat. Això és el que cal fer

amb profunditat. Ara bé, de totes formes fer una mesa que en

aquests moments discuteixi aquestes idees no em sembla una

qüestió fora de lloc, ni innecessària, que surti de la mesa de

diàleg social o que surti d’on sigui, m’és igual. 

Allò que sí crec és que una de les coses en què vostès

hauran d’anar rectificant, com tantes altres que estan fent les

darreres setmanes, serà prestar més atenció a la participació

social i ciutadana i prestar més receptivitat a les opinions de

tots els altres perquè si passam revista de com han quedat tots

els òrgans de participació que es varen crear la darrera

legislatura, veim que pràcticament estan anulAlats i eliminats

quasi tots. I en una situació en què “vienen curvas”, la situació

és òbvia, caldrà escoltar tothom, caldrà rodejar-se de tothom i

fins i tot si m’apura, implicar a tothom en les solucions perquè

si no s’implica a tothom les conseqüències seran responsabilitat

exclusivament del Govern i jo sé que no és així perquè un

Govern autònom, encara que vulgui, no pot resoldre tots els

problemes estructurals que té el turisme, sigui del color que

sigui. 

Jo no li demanaré a vostè que no ens ho arregli tot,

precisament perquè som conscient d’això, planteig marcs allà

on s’impliqui la societat civil en les solucions d’aquests

problemes i allà on sindicats siguin conscients que per defensar

la mà d’obra fa falta defensar també la indústria turística i els

empresaris siguin conscients del contrari i que tots siguin

conscients que estam en el mateix vaixell per solucionar

aquests temes. Aquesta és un poc la filosofia que defensam ara

i que hem defensat des de fa temps. A mi em bastaria recordar

la proposta que sobre turisme feia l’anterior President del

Govern autònom d’aquesta comunitat en el discurs del debat de

la comunitat autònoma de l’octubre del 2002, aquesta proposta

d’un pacte pel turisme es va fer oficialment i formalment des de

el Govern del pacte de progrés, perquè ja érem conscients en

aquell moment i ho som ara que això és un tema que el

solucionam entre tots o no el solucionam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

I esgotat el debat passam a votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, vots en contra 9, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En conseqüència queda rebutjada la proposició no

de llei 2735/04.

I una vegada esgotat l’ordre del dia, no havent-hi més

assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies a tots.
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