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0. Declaració institucional del Parlament de les Illes

Balears de suport al poble saharià.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió plenària

d’avui, amb una alteració de l’ordre del dia, a la darrera Junta de

Portaveus del passat dia 3 de novembre s’acordà sotmetre a la

consideració del ple una declaració institucional de suport al

poble saharià.

Per tant, té la paraula el Sr. Secretari Primer d’aquesta

institució.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració Institucional del Parlament de les Illes Balears de

suport al poble saharià:

La darrera resolució aprovada pel Consell de Seguretat de

l’ONU del 29 d’abril del 2004 (1541) decideix novament

prorrogar el mandat de les Nacions Unides per al referèndum

del Sàhara Occidental (Minurso) fins al 31 d’octubre del 2004.

En aquesta es reafirma el suport al Pla de Pau per a la lliure

determinació del poble del Sàhara Occidental, presentat per

l’anterior enviat especial del Secretari General de Nacions

Unides, James Baker, com a solució política òptima basada en

l’acord entre les dues parts.

“El propósito del Plan de Paz es alcanzar una solución

política al conflicto del Sáhara Occidental, como se establece

en el párrafo primero de la resolución 1429 del Consejo de

Seguridad de 30 de julio de 2002”.

A l’informe previ del Secretari General de l’ONU sobre la

situació relativa al Sàhara Occidental de data 19 de gener del

2004, es recomana la pròrroga posteriorment aprovada pel

Consell de Seguretat, “a fin de poder realizar nuevas consultas

con Marruecos respecto de su respuesta definitiva al Plan de

Paz”.

Com és sabut, l’altra part, el Front Polissari, acceptà

l’esmentat Pla de Pau sense objeccions.

Recentment, Kofi Annan, en el seu discurs d’obertura del

nou període de sessions de l’anomenat “Comitè dels 24”, ha

declarat que “el colonialismo es un anacronismo en el siglo

XXI” i que ha de ser combatut, desitjant que les potències

administradores treballin en el Comitè Especial de l’ONU per

a la descolonització dels setze territoris no autònoms que estan

encara en el repertori de l’organització mundial, entre els quals

figura el Sàhara Occidental.

És per tot això que el Parlament de les Illes Balears

manifesta:

Primer, el seu suport al dret del poble saharià a

l’autodeterminació i independència a través d’un referèndum

lliure, democràtic, transparent i urgent.
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Segon, el seu suport al Pla de Pau per a la lliure

determinació del Poble del Sàhara Occidental, com a fórmula

viable i nou marc de recerca de solucions pacífiques al conflicte.

Tercer, el seu compromís solidari amb les víctimes

innocents d’aquest drama, el poble saharià, que ha suportat

guerres, fam, malalties i opressions.

A la seu del Parlament, 9 de novembre de 2004.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:     

Senyores i senyors diputats, passam al primer punt de

l’ordre del dia que consisteix en el debat de les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 6795/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a previsions per al TAMIB per als propers anys.

La primera pregunta RGE núm. 6795/04, ajornada a la

sessió anterior, relativa a previsions per al Tribunal de Mediació

i Arbitratge de les Illes Balears que formula el Diputat Sr.

Jaume Tadeo i Florit del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Conseller, fa dues setmanes ja li vàrem demanar sobre els

resultats que havia tengut TAMIB (Tribunal d’Arbitratge i

Mediació de les Illes Balears), on ens va dir els bons resultats

que va tenir, sobretot els referents a l’any 2004 i ara tenint

present l’increment pressupostari que tendrà el TAMIB, un

increment que consideram important. Voldríem saber quines

previsions té par als propers anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament els pressuposts prevists per a l’any que ve

donarem de què siguin d’entorn a un milió d’euros. I açò jo diria

que per sis raons importants. La primera, perquè el

protagonisme més ample dels agents socials que hi hagi

conflictes relacionats amb l’activitat laboral l’exerceixin aquests

agents. En segon lloc, perquè se redueixin els conflictes laborals

que arribin a la via judicial. En tercer lloc, perquè el TAMIB

pugui ser seu de les comissions paritàries dels convenis

colAlectius i per tant, que se mantenguin vies obertes de diàleg

entre les parts negociadores durant tot el procés. En quart lloc,

perquè la resolució dels conflictes així serà més ràpida, àgil i

segur que també més econòmica. És a dir, la via pot aconseguir

solucions entre tres i sis mesos. En cinquè lloc, perquè açò

suposa la resolució de manera gratuïta. I en sisè lloc, perquè açò

permet seus a Menorca i Eivissa i per tant, agilitat en els

conflictes d’aquestes illes menors.

La previsió és que a principis del 2005, CAEB, PIME, UGT,

Comissions Obreres, amb una adhesió de PIME i d’un altre

sindicat d’USO, les tres entitats representants són CAEB, UGT

i Comissions, puguin subscriure per primera vegada de

qualsevol comunitat espanyola que tots els conflictes laborals

per acord interprofessional es plantegin a l’àmbit de les Illes

Balears en el Tribunal d’Arbitratge. Jo crec que aquesta és una

iniciativa que hem d’agrair el suport i l’esforç del agents socials

i per tant, que donaran al nostre mercat laboral una imatge que

segurament serà imitada per altres comunitats.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 6991/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a quiròfans de Can Misses.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona pregunta RGE núm. 6991/04, relativa a

quiròfans de Can Misses que formula el diputat Sr. Miquel

Gascón i Mir del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputat. 

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Sra. Consellera de Sanitat, voldríem

saber quan pensen començar les reformes dels quiròfans de Can

Misses que estan en un estat bastant lamentable en aquests

moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Gascón, inicialment està previst poder començar l’execució del

pla de reforma del bloc quirúrgic de Can Misses durant l’any

vinent, és a dir, durant l’any 2005.

Li he de dir que no pensava que fossin una realitat fins l’any

2006 perquè des de la gerència de l’àrea de salut d’Eivissa i

Formentera s’havia prioritzat la reforma de diàlisi i de pediatria.

Però no obstant, una sèrie de circumstàncies, com unes

inundacions fa poques setmanes i uns problemes elèctrics han

fet que acceleréssim aquesta reforma del bloc quirúrgic. Per

tant, esper que l’any que ve puguin ser una realitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GASCÓN I MIR:
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Gràcies, Sr. President. Esperem que sigui així consellera,

perquè recordam que l’agost del 2003 vostè va dir que hi havia

pressupost i que es faria aquell any. Posteriorment ens va dir en

comissió que es faria l’any 2004. A 31 de setembre del 2004 les

inversions que s’havien fet del capítol corresponent de 25

milions d’euros n’havia executat 12. Ara ens diu que el 2005 i

nosaltres pensam que és tan prioritari, almenys igual que la

diàlisi que també havia d’estar començada aquest any i el servei

de pediatria.

Per tant, esperarem a veure si aquest any que ve, i més al

principi que al final, es poden començar aquestes obres que sí

són urgents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, sobretot a Can

Misses hi ha pendents des de fa una sèrie d’anys, i vostè ho sap,

tres reformes principals diria jo, a part d’una sèrie de reformes

tal vegada una mica menors i que són diàlisi, pediatria i el bloc

quirúrgic. Jo no entraré a discutir la prioritat d’aquestes obres,

evidentment el criteri del gerent ha estat el vàlid i se va acordar

que, malgrat que fins i tot el finançament per reformar el bloc

quirúrgic venia des de l’època de l’INSALUD i que s’havia

pressupostat per a l’any 2002, que no se va gastar quan

governava el pacte a les nostres illes i a l’any 2003 se va treure

del pressupost, segons paraules de la mateixa gerent, la Sra.

Leciñena, d’Eivissa i Formentera, que consten i que li puc

mostrar. 

Nosaltres vàrem considerar que era prioritària, com li deia,

diàlisi perquè rebem una població, sobretot flotant, i la mateixa

població d’Eivissa necessitat aquest servei i teníem francament

un servei de diàlisi molt petit i que havia de fer fins i tot torns

de vespres. També vàrem prioritzar pediatria i com li deia, el

bloc quirúrgic teníem previst fer-ho dins aquesta legislatura i li

he reconegut que per a l’any 2006. El problema és que hi hagut

una sèrie d’inundacions, una sèrie de problemes que ens han fet

pensar que, tot i que seguim prioritzant diàlisi i pediatria, hem

d’accelerar aquesta reforma del bloc quirúrgic i a més,

aprofitarem no per fer un rentat de cara del bloc quirúrgic, sinó

per fer una reforma global, augmentat el nombre de quiròfans

per tal d’adequar-ho a les necessitats reals de la població. Per

tant, fer un servei com pertoca a la gerència d’Eivissa i

Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 6995/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció del vi per part de la Cambra de Comerç,

Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.

La tercera pregunta decau.

I.4) Pregunta RGE núm. 6993/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Diego M anuel Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a moviment de passatgers al port de Sant

Antoni d'Eivissa.

I passam a la quarta RGE núm. 6993/04, relativa a

moviment de passatgers del port de Sant Antoni d’Eivissa que

formula l’Hble. Diputat Sr. Diego Guasch i Díaz del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Aquesta pregunta va

adreçada a la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i

Transports. Des del Grup Popular estam molt interessats en

conèixer els resultats dels moviments de passatgers en el port de

Sant Antoni durant el darrer any. Per això li volíem fer aquesta

pregunta, ens podria explicar quin ha estat el resultat de

moviments de passatgers durant aquest darrer any?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

Diputat, el port de Sant Antoni ha enregistrat fins ara el pas de

164.491 viatgers en els primers 9 mesos del 2004, una xifra

superior en 62.325 persones a l’obtinguda en el mateix període

del any 2003 i que va ser de 102.000. L’augment del nombre de

passatgers també va tenir el seu reflex en el de cotxes embarcats

amb una pujada de 13.248, respecte les xifres del 2003. 

Destaca especialment el fet de què durant els 9 primers

mesos de l’any 2004 el nombre total de passatgers transportats

arribi als 164.000, superant el total de passatgers transportats

durant tot l’any 2003 i que ascendia a 115.000. De la mateixa

manera el nombre total d’automòbils transportats fins a finals de

setembre del 2004 ja supera el nombre total d’automòbils

transportats durant tot l’any 2003.

Al mateix temps li he de dir que les xifres de juliol

d’enguany reflecteixen un augment d’un 180% en el nombre de

passatges i un 187% en d’automòbils respecte el juliol del 2003.

I durant el mes d’agost d’enguany l’augment ha estat d’un 69%

en el nombre de passatgers i un 140% en el d’automòbils

respecte l’agost de l’any 2003. Pel que fa el mes de setembre

l’augment ha estat d’un 29% en el nombre de passatgers i un

39% en el nombre d’automòbils.

En definitiva jo crec que són unes xifres que des del Govern

valoram molt positivament. El trànsit marítim de passatgers en

els ports dependents de la comunitat autònoma, bàsicament

Ciutadella, Sant Antoni i en certa mesura Cala Ratjada, ja dic

que cada dia augmenta més en la línia d’allò que marca el Pla

de transports, que aquest tipus de transport ha de ser una
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substitució a les nostres comunicacions interilles i amb la

península i per això se justifica la necessitat de què tenguem les

inversions que mereixen per aquest trànsit. I en aquest sentit

aquest mateix mes començarà la construcció de l’estació

marítima de Sant Antoni de Portmany i que fins ara no hi ha

hagut estació per atendre tot aquest total de passatgers.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 6994/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a expectatives generades a la Conferència de

presidents autonòmics.

EL SR. PRESIDENT:

La cinquena pregunta està retirada mitjançant escrit RGE

7033/04.

I.6) Pregunta RGE núm. 6986/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a conferència de

presidents.

Per tant, passam a la sisena pregunta RGE núm. 6986/04,

relativa a conferència de presidents que formula l’Hble.

Diputada Sra. Francina Armengol i Socias del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va formulada al

President del Govern de les Illes Balears, que no veim a la sala

i el Grup Parlamentari Socialista té molt d’interès en què sigui

el President del Govern el que contesti la pregunta. Enteníem

que el Govern hagués ajornat aquesta pregunta per la

impossibilitat física i evident de què el President no és aquí i per

tant, la plantejaríem per a la setmana que ve. Però com que el

Govern no l’ha ajornada, nosaltres la retiram i la tornarem

presentar la setmana que ve perquè ell tengui oportunitat de

contestar davant d’aquesta cambra. Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 6997/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a facilitat de l'accés de

persones amb discapacitat a l'administració de la comunitat

autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta, també ajornada pel Govern

mitjançant l’escrit RGE núm. 7156/04.

I.8) Pregunta RGE núm. 6988/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a tercer terme del pressupost de

funcionament dels centres docents.

Per tant, la vuitena pregunta RGE núm. 6988/04, relativa a

tercer terme del pressupost de funcionament dels centres

docents que formula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi

i Castell del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble.

Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fa dues

setmanes quan li vaig demanar quan cobrarien els centres els

diners que s’havien d’haver pagat a finals d’agost, o sigui quan

acabaria aquesta vergonyosa, insòlita situació en la que està

l’educació a les nostres illes, vostès es va comprometre a fer-ho

en dos terminis. El primer va acabar el dia 2, o sigui ja fa 7 dies.

Havia promès abonar el 40% del que se deu, molt menys de

l’imprescindible per recuperar la normalitat en els centres, però

que almenys hagués tranquilAlitzat, hagués estat una senyal per

tranquilAlitzar-nos. 

I per això li pregunto, pot informar-nos de la situació en què

es troba el pagament del tercer terme del pressupost de

funcionament d’enguany dels centres educatius?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació i

Cultura. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament s’ha fet ja una part del pagament, tal com vàrem

explicar en aquesta cambra i se liquidarà el conjunt del deute

entre a finals d’aquesta setmana i els primers dies de la setmana

que ve. Amb la qual cosa s’haurà complert el compromís que

vaig adquirir davant tots vostès de què a meitat de novembre

s’hauria liquidat, amb retard també ho vaig reconèixer aquí i ho

torn reconèixer avui, davant l’originalitat de la pregunta i ho

reconeixeré totes les vegades que m’ho demanin, no m’importa.

Amb retard, però se farà el pagament dins els terminis que jo

havia explicat aquí.

És un tema que efectivament ha preocupat i ha generat

tensions, avui encara he llegit com un director d’un centre

enlloc de rebre el 30% ha rebut el 26% i està absolutament

indignat. Bé, jo esper que tots rebin el 100% abans de meitat de

la setmana que ve, perquè així ho tenim planificat i perquè així

creim que donarem resposta a aquesta demanda i que és més

d’allò que se va pagar en el manteniment dels centres l’any

anterior, el darrer pressupost del Govern del pacte de progrés.

Moltes gràcies.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè es va

comprometre a pagar el 40% el dia 2, ningú li va demanar una

dada, ningú li va demanar quan. Vostè va dir el 40% el dia 2 i

el 60%, o sigui el 100% el dia 15.

Sr. Conseller, vostè segur que està fent esforços, n’estic ben

segura, però això no ens tranquilAlitza i no estam tranquils

perquè la inoperància d’aquests esforços ens demostra que vostè

no té capacitat per complir el seu compromís. Però tot i que la

situació en els nostres centres és molt greu, el que és més greu

és el que demostra, l’escassíssima, per no dir nulAla importància

que el Govern del Sr. Matas li dóna a l’educació.
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Vostè ens va dir, quan jo li vaig preguntar, que els doblers

s’havien destinat i el cito textualment perquè he agafat el Diari

de Sessions “que els diners de l’educació s’havien passat al fons

de contingència, o altres qüestions”. Vostè no ens va dir quines,

però el cito textualment. I ens va dir: “obeeixen objectius

prioritaris i rellevants”. Si això és així ens vol dir per favor què

hi ha més important per a aquest Govern que l’educació?

Diguin’s-ho Sr. Conseller per tal de què no ens ho haguem

d’imaginar.

Vostè no ha estat capaç de defensar els diners de l’educació,

ha deixat que el Sr. Matas els dediqués a altres coses que per a

ell eren prioritàries. Ha deixat que a través de la seva conselleria

el Sr. Matas i el seu Govern demostri el més descarnat de la

seva política i ara no és capaç d’aconseguir els diners que es va

comprometre. És difícil el seu paper, jo ho entenc, i estic segura

de què fa esforços perquè l’educació no li interessa al Govern

del PP.

Li vaig demanar que defensés els diners de l’educació

davant de l’espoli a què han estat sotmesos. Vostè sembla que

ho intenta, però no ho aconsegueix. Sembla clar que haurem de

demanar al Parlament llavors que ens defensi.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. No és veritat el que vostè diu de què

se dediquin els recursos pressupostats a educació. Els centres

tendran els mateixos recursos que els corresponia en el

pressupost, absolutament els mateixos i vostès estan llançant un

missatge de confusió, que per desgràcia està arrelant i a mi em

sap molt de greu perquè a més no és cert. Els recursos que tenen

els centres per al seu funcionament són majors que els que

tengueren l’any anterior. 

Però vostè no pot dir aquí impunement que al Govern del Sr.

Matas no li interessa l’educació l’any que s’estan presentant uns

pressuposts que si hagués vengut vostè a la Comissió d’Hisenda

corresponent se n’hagués assabentat, pugen un 32% respecte als

d’enguany, allà on el pressupost de cultura puja un 21%, allà on

el pressupost de la transferència corrent a l’educació

universitària puja un 25%. I allà on se pressuposta per primera

vegada les despeses necessàries del capítol 1 que l’anterior

Govern els darrers trimestres s’oblidava de pressupostar. Convé

saber-ho perquè també vostès feren pressuposts que a l’hora de

la veritat eren de molt difícil execució.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 6992/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a viatge realitzat per una delegació de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a Xina.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta RGE núm. 6992/04, relativa a

viatge realitzat per una delegació de la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia a Xina que formula l’Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Dentro

de la importante política de promoción exterior de nuestros

productos que está llevando a cabo el Govern balear y teniendo

en cuenta el importante potencial del mercado asiático, ¿qué

valoración hace el conseller de Comerç del viaje promocional

a China?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé la valoració que fa el conseller,

com no pot ser d’una altra manera, és bastant favorable, bastant

interessant. Fa uns dies vàrem fer una roda de premsa explicant

precisament què és el que se pretenia en el seu moment quan es

va fer aquest viatge de promoció a Xina. Primer de tot conèixer,

com és natural, les circumstàncies reals d’aquest mercat que en

aquest moment és importantíssim. Efectuar contactes amb

responsables de les administracions tan de l’estat, com de les

diverses províncies, o ciutats en el cas de Xangai, autònomes,

per tal de conèixer de primera mà la situació i les possibilitats

de poder establir acords, protocols de colAlaboració amb

aquestes institucions que d’alguna manera informessin,

ajudessin i facilitessin les inversions dels ciutadans, dels

empresaris de les Illes Balears en aquest país i també la manera

de captar indústria, o de captar inversions, sobretot dins la

filosofia del Govern de crear indústria que no consumeixi

territori, a la nostra comunitat.

Puc dir-li que amb el Govern municipal autònom de Xangai

vàrem establir un principi d’acord per celebrar un conveni en

aquest sentit, igual que també amb el director general de

Comerç Exterior del Govern de la República Xinesa i es va

també parlar d’aquesta possibilitat. També amb la Cambra

Espanyola de Comerç a Xina es va acordar preparar un conveni

de colAlaboració, en la que és molt natural que també hi

colAlaborin les cambres de les Illes Balears, és a dir, la Cambra

de Menorca i la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i

Formentera. 

Per tant, crec que ha valgut la pena, fins i tot hem tengut

contactes amb les oficines comercials exterior de les comunitats

amb les que havíem signat convenis, concretament Catalunya i

València, per garantir que aquestes oficines facilitaran tot tipus

de serveis als empresaris de les Illes Balears en aquest país. És

a dir, és tot un seguit de feina que es va fer durant aquests dies,

que ara s’ha posar fil a l’agulla perquè s’executin els acords que

s’han fet i a més, ja els anunciï que hi ha converses amb altres

províncies de Xina també per poder...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 6996/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a campanya de lluita contra els incendis

d'aquest estiu passat.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 6996/04, relativa a

campanya de lluita contra els incendis d’aquest estiu passat que

formula l’Hble. Diputada Sra. Assumpta Vinent i Barceló del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Medi Ambient,

aquest darrer estiu hem vist una millora considerable pel que fa

als incendis, aquest greu problema que ens afecta a tot Espanya

i com no, a les Illes Balears.

Per açò des del Grup Parlamentari Popular volem saber

quina és la valoració que fa vostè com a conseller de Medi

Ambient de la campanya de lluita contra els incendis d’aquest

darrer estiu, d’aquest estiu passat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

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

Portaveu del Grup Popular, tota valoració l’hem de fer amb

cautela total i absoluta perquè mai arribes a estar convençut de

com van aquestes coses, baldament hagi plogut aquests darrers

dies i sobretot ahir vespre a l’illa de Mallorca i un poc a les 4

illes, no està acabat el tema de la campanya, la campanya, com

saben vostès, són 365 dies.

I la veritat és que si ho miram en número d’hectàrees allò

que és la campanya no ha estat dolenta, però ho miram en

número d’incendis jo no estic content, ho he de dir així de clar.

El número d’hectàrees a data de 5 de novembre, estam xerrant

d’un total de 156,88 hectàrees. Sí s’ha de dir que d’aquestes

156,88 hectàrees resulta que de massa forestal només n’hi ha 52

i en canvi de terreny sense arbres 102 i això sí que és una dada

importantíssima respecte tots aquests darrers anys. 

Què hem de fer? Seguir estant a l’aguait, com hem estat, no

aquesta legislatura sinó la passada i totes. Jo estic convençut que

hi ha un component humà a l’IBANAT molt important i que és

la gent que s’ha de cuidar i s’ha de mimar perquè és una gent

que fa unes feines en una situació complicada, de molt de risc

i crec que la fan molt bé. Per altra part el que hem de fer és el

que hem fet enguany, millorar segons quins mitjans aeris, fer

segons quins canvis de segons quines maquinàries, com ha estat

a l’illa d’Eivissa i enlloc d’un avió en concret que tenia molt

més temps per anar a carregar, ser capaços de contractar un

helicòpter que és molt més ràpid i a la llarga arriba a amollar

més aigua.

I si he de mirar això al llarg dels 10 anys, jo el que diria és

que enguany han estat 156 hectàrees i si miram un decenni

estaríem xerrant d’una mitja de 640. Clar, si un mira això pot

estar content. Però si un mira el número d’incendis resulta que

la mitja són 119 dels darrers 10 anys i en canvi el número

d’incendis d’enguany són 130. Per tant, ....

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada vol intervenir?

I.11) Pregunta RGE núm. 6974/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a avaluació i millora de la

qualitat educativa.

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 6974/04, relativa a

avaluació i millora de la qualitat educativa que formula l’Hble.

Diputat Sr. Eduard Riudavets i Florit del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com vostè molt bé sap,

és fonamental l’avaluació del sistema educatiu per a després

prendre mesures correctes. Llavors, quins són els criteris de la

Conselleria d’Educació respecte l’avaluació i qualitat del

sistema educatiu?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, amb independència de

què la qualitat és un concepte ample que sobrepassa allò que

seria el departament d’inspecció i administració educativa i té

a veure també amb la construcció de centres, amb la dotació de

millors professors, de més professors que atenguin a la gent amb

necessitats educatives especials, amb tot un seguit de qüestions

interrelacionades entre diverses direccions i certament s’han

d’establir uns criteris que tenguin a veure amb la qualitat del

sistema educatiu. Bàsicament en la (...) de sistemes indicadors

educatius a les Illes Balears que actualment estan en procés

d’elaboració. 

Però proporcionen informació sobre el grau de qualitat del

sistema educatiu depenent com vostè sap de l’Institut

d’Avaluació i Qualitat del sistema educatiu, responsabilitat que

ha assumit directament el propi director general perquè no hi ha

ningú nomenat al front d’aquest institut des del principi

d’aquesta legislatura i que el propi director general ha assumit,

independentment que en el futur fos possible que se nomenés

una persona específicament. Però vaja, essencialment el director

general Jaume Juan ve duent a càrrec aquestes actuacions.

També l’elaboració d’informes i propostes en relació a la

millora de la qualitat de l’ensenyament i producte d’aquests

indicadors les avaluacions de diagnòstics fets.
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El servei de Formació Professional du a terme un projecte

d’avaluació de centres basats en un model relatiu a aquesta

qüestió i també el departament d’Inspecció Educativa té

responsabilitats en allò que és avaluació interna i externa.

L’institut que s’encarrega de dur a terme l’avaluació externa del

sistema educatiu en general, anàlisi de grau d’eficàcia

educativa, elaboració d’informes i dictàmens referents a

l’assoliment dels objectius determinats per la legislació i s’han

vengut realitzant coses concretes com l’avaluació de rendiments

dels alumnes de Primària l’anterior legislatura i ara de

Secundària. En aquests moments està a punt de sortir la

memòria d’avaluació de Secundària, que és un document

voluminós que recollirà l’esforç que s’ha fet a la conselleria

sobre aquesta qüestió. I estudis de detecció de les competències

bàsiques que han de tenir els alumnes en acabar l’ESO. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, amb tots els objectius

estarem d’acord, són objectius que fixa la normativa, i per tant

no tenim res a dir.

Però vostè ha posat el dit dins la nafra. No han nomenat

director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del sistema educatiu.

L’Institut d’Avaluació i Qualitat del sistema educatiu neix per

decret de l’any 2000 com un institut dependent de la conselleria

però amb una certa independència i participació que una altra

vegada amb aquesta decisió que diu vostè de posar-hi no al

front, sinó que ho du directament el director general, el que fan

és frenar una altra vegada les iniciatives que sortien de la

comunitat educativa mitjançant aquest institut, perquè no s’ha

reunit cap vegada el consell rector, no s’ha reunit cap vegada el

consell científic que també marca la normativa, i el que és més

perillós encara és que amb aquest any i mig simplement el que

hem fet és acabar les feines que s’havien començat l’any

anterior. Està paralitzat l’Institut d’Avaluació i Qualitat del

sistema educatiu, i ha de ser un institut amb una certa

independència perquè precisament, precisament, detecta les

mancances de l’administració educativa. No ho dic jo, ho diu la

seva pròpia LOCE, que diu clarament que s’ha d’avaluar també

la pròpia administració. Si l’administració és la que dirigeix

l’institut, que jo el que crec és que simplement no l’han posat en

marxa, el tenen paralitzat, difícilment posarà a la llum pública

les mancances.

Jo consider, Sr. Conseller, que una vegada més el que vostè

està fent és posar pantalles de fum, amagar la realitat, intentar

que no hi hagi participació i que no hi hagi control des

d’organismes independents. Ha passat amb la Junta Avaluadora

de Català, ha passat en altres aspectes, i açò és un aspecte més.

L’Institut de Qualitat i Avaluació de l’Educació va néixer com

un organisme que havia de cercar paràmetres objectius

independents de l’Administració perquè l’Administració hagués

d’actuar en conseqüència. Vostès estan fent una altra vegada

més, com ha passat amb molts altres àmbits, una..., diguéssim,

un accèssit a l’Administració, i no és aquesta la funció de

l’institut. Llegeixi vostè el decret que el posa i veurà com al

consell rector i al consell científic hi ha persones independents

i hi ha un director nomenat que té una certa independència de

gestió que vostès no estan respectant...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller

d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Com que tenc molt poc temps només

diré que no és vera que s’estigui paralitzant l’activitat de

l’institut, de cap manera. Els objectius s’estan desenvolupant i

ben aviat veurà, fruit d’aquests esforços, l’elaboració d’aquest

estudi, d’aquest dictamen que ja li he explicat. Nosaltres vàrem

pensar en un moment determinat que era innecessari el

nomenament d’un gerent...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 6985/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Miquel Ramon i Juan, del Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a exposició pública del projecte

de carretera Eivissa-Sant Antoni.

Passam a la pregunta número 12, RGE núm. 6985/04,

relativa a exposició pública del projecte de carretera Eivissa-

Sant Antoni, que formula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i

Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, l’ampliació de

la carretera d’Eivissa-Sant Antoni, en realitat una autovia que,

per cert, és bo dir altra vegada que estava fora del programa

electoral del PP i del conveni de carreteres anterior, idò va

aixecar una gran oposició popular, hi va haver una manifestació

de més de 10.000 persones en contra d’aquest projecte. I no és

estrany, perquè és un projecte de quatre carrils...

(Remor de veus)

...de quatre carrils tot el tram, diversos carrils de servei,

enllaços a diferent nivell, túnels, i en algun punt fins i tot nou

carrils en paralAlel allí, i una amplària mínima de 37 metres.

Bé, sembla ser que ara, actualment, hi ha un nou projecte

que els responsables del consell insular han ensenyat a la

premsa. Sembla ser també que hi ha modificacions substancials.

Bé, quan un projecte té modificacions substancials s’ha de

tornar posar a exposició pública, i com que els responsables del

consell insular han fet declaracions en les quals diuen que no hi

haurà aquest nou període, volíem saber l’opinió de la

conselleria, l’opinió del Govern sobre si hi haurà nou període

d’exposició pública. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

L A  C O N S E LLE RA  D ’O B R E S P Ú B LIQ U E S ,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir en primer lloc

que el projecte originari vostè es veu que no l’havia ni mirat,

eh? Però li he de dir que aquest mes tendrem la redacció

definitiva del projecte constructiu amb els nous canvis que s’han

plantejat del Consell Insular d’Eivissa i Formentera i els tècnics

informaran, en base a aquest canvi, si s’ha de fer o no una nova

exposició pública. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I vostè encara necessita

l’opinió dels tècnics a veure si fa falta una nova exposició

pública. 

(Remor de veus)

I vostè creu que no hi ha canvis substancials? Vostè creu que

no hi ha canvis substancials? Vostè pensa que com han dit allí,

com que resulta que les expropiacions no augmentaran sinó que

es reduiran, ja no ho han d’exposar...?

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

...i que l’exposició pública només és..., l’interès de

l’exposició pública només és per a les persones indemnitzades?

I, per cert, un parèntesi: varen dir que les indemnitzacions es

farien a preu de mercat i a l’obra que han començat del segon

cinturó de ronda les estan pagant a 6 euros enfront dels 27 que

pagaren per Son Espases, de sòl rústic.

Però bé, sincerament crec que és increïble que a hores d’ara

no s’hagi decidit que aquest nou projecte, que té canvis molt

substancials, i així i tot continua aixecant molta oposició

popular, tengui nou període d’exposició pública i que tothom

pugui fer les alAlegacions que consideri pertinents.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera

d’Obres Públiques.

LA  C O N SE LL ER A D ’O B RE S PÚ B LIQ U ES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, no es posi nerviós. Jo no

li he dit si hi hauria o no hi hauria exposició pública; li he dit

que quan estigui el projecte constructiu, que estarà aquest mes,

són els tècnics els que determinen si s’ha de fer o no una nova

exposició pública. Per tant vostè ja pressuposa, i vostè ja fa aquí

un crider, i esperi que estigui el projecte constructiu, esperi que

estiguin els informes dels tècnics i ells ens diran si toca fer una

altra exposició pública o si no fa falta fer una exposició pública.

Tampoc no em parli ni em digui mentides sobre les

expropiacions. Jo crec que si una cosa ha fet aquest govern en

matèria d’expropiacions és donar un exemple que mai no

s’havia donat en aquestes illes, que és pagar per avançat el 80%

prèvia ocupació del terreny, i en el cas de la ronda d’Eivissa el

grau d’acord ha estat d’un 70%, un grau molt elevat. Per tant, si

no..., en els llocs on no hi ha acord es deposita a la Caixa de

Dipòsits i es determina pel Jurat Provincial d’Expropiació. Però

crec que vostès en matèria de pagament d’expropiacions

precisament no poden donar exemple, quan ni tan sols no varen

pagar la primera ronda d’Eivissa, que està ara pendent en base

a un conveni amb el Consell Insular d’Eivissa...

(Remor de veus)

...i nosaltres ja hem pagat la segona ronda d’Eivissa. Per tant

no ens doni lliçons del pagament d’expropiacions, que en aquest

tema li puc assegurar que crec que donam molt d’exemple a

totes les carreteres de les Illes.

I li he de dir que, a vostè, el que li passa és que veu que

aquesta legislatura es fan les infraestructures a Eivissa. Ja n’hem

fet una: Eivissa-Sant Josep; llesta, en funcionament, on la gent

està encantada de la carretera, començada i acabada aquesta

legislatura. Fa tres setmanes que hem començat la segona: el

desdoblament de la ronda d’Eivissa. Aviat es licitarà el nou

accés de l’aeroport i el projecte de Sant Antoni estarà aquest

mes enllestit.

Per tant jo el que li he de dir és que del que estic contenta és

que a la fi totes les illes, i especialment l’illa d’Eivissa, aquesta

legislatura tendran les infraestructures que mereixen, les

infraestructures que tenen la resta d’Espanya i les Illes Canàries.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 6987/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a participació de les Illes

Balears a l'Euroregió.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, RGE núm. 6987/04, relativa

a participació de les Illes Balears a l’Euroregió, que formula

l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol i Socials, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta també va dirigida

el president Matas. Teníem molt d’interès que sigui ell
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personalment que respongui aquesta pregunta. Enteníem que el

Govern l’hauria d’haver ajornada perquè així no perjudica la

petita quota que té l’oposició per poder plantejar preguntes

parlamentàries, tot i que n’ha ajornat algunes del Grup Popular,

però bé, nosaltres així i tot, perquè creim que és important que

ens contesti el president Matas, li donarem l’oportunitat que

pugui contestar la setmana que ve i per tant la retiram i la

plantejarem la setmana que ve. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Estaràs?

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, només una qüestió d’ordre. Estic en disposició de

contestar totes les preguntes que ha formulat la Sra. Armengol,

i el motiu pel qual el president no és aquí és perquè és a una

important fira turística a Londres. Però si el que li interessa és

la pregunta puc contestar en nom del president tot el que ha

proposat la Sra. Armengol, i si s’estima més ajornar-la, a la seva

disposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Armengol?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Tot i que les ganes són immenses,

nosaltres volem que ens contesti el president Matas, no la

vicepresidenta del Govern de les Illes Balears. Ho hem

expressat clarament i de l’únic que ens queixàvem era del fet

que el Govern no l’hagués ajornada per no perjudicar la petita

quota que té l’oposició per plantejar preguntes parlamentàries,

i he dit molt clarament que la retiram perquè l’interès és que el

president Matas doni explicacions en aquest parlament. Com

que avui no hi pot ser, la setmana que ve supòs que tendrà

l’interès suficient i necessari per poder ser aquí i contestar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, ja...

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Ràpidament. En cap cas no hem volgut perjudicar el grup

majoritari, perquè l’ajornament no significava que ho poguessin

suplir amb una altra pregunta. Simplement que constàs en acta,

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Jo crec que ha quedat molt clar per les dues parts.

II. InterpelAlació RGE núm. 5485/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a tot inclòs.

Per tant podem passar al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 5485/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a tot

inclòs, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 7006/04. Té la

paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Patricia

Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Señoras diputadas, señores diputados,

Sr. Conseller, estoy convencida que, cuando se le comunicó que

el Grupo Socialista había presentado una interpelación sobre los

efectos del todo incluido en el comercio, usted pensó que sería

fácil contestar diciendo que la modalidad del todo incluido se

practica en los establecimientos hoteleros y este problema tiene

que resolverlo la Conselleria de Turismo. Si usted pensó así yo

le demostraré en mi intervención cómo este problema también

afecta a su conselleria y en un grado muy alto.

El comercio es una actividad económica muy importante en

nuestras islas. Si nos remontamos al pasado, la presencia de los

fenicios permitió que nuestras islas tuvieran un papel principal

a través de rutas comerciales que se establecieron, rutas que se

mantuvieron en época romana y que perdieron fuerza con la

llegada de la época oscura, renaciendo con la presencia

musulmana y la posterior conquista catalana. Los puertos de las

islas mantenían una actividad importante y productos como la

sal hoy en día se siguen comercializando.

Este rápido paseo por la historia nos permite situarnos a

mitad del siglo XX, cuando nuestras islas comienzan una

actividad frenética: el turismo, actividad que incluía el

crecimiento de plazas turísticas junto al crecimiento de toda una

actividad que permitía a nuestros visitantes disfrutar de una

estancia completa, realizando actividades que complementaban

el disfrute de nuestras playas y parajes naturales. Esta dualidad

de empresas de alojamiento y empresas de servicios turísticos

trabajaba sin ningún problema, ofreciendo, como le he dicho

antes, un producto que cubría todas las necesidades de las

personas que nos visitaban diversificando la oferta que se

ofrecía y aportando valor añadido a la estancia de los turistas en

nuestras islas. Y ha funcionado hasta que una modalidad de

servicio en los establecimientos hoteleros ha irrumpido con un

crecimiento exagerado para el sistema que tenemos en nuestras

islas. Me refiero el todo incluido, que sabemos que es una

práctica legal pero que tiene su razón de ser en destinos que por

diferentes razones -extensión, seguridad, falta de presencia

comercial, etc.- se ofrece al visitante, pero que en nuestras islas

está ocasionando serios problemas a todo el sector de servicios

turísticos, también llamado oferta complementaria.

Es curioso como desde el inicio de la temporada turística del

año pasado, 2003, esta modalidad ha ido creciendo. En la

actualidad la ofrece un 18% de establecimientos de alojamiento.

Esto significa que los clientes de estos establecimientos no

tienen ninguna necesidad del salir del recinto, lo tienen todo.

Otro aspecto es la calidad que ofrece este producto y qué nivel

de servicios se dan; este tema lo dejaremos para otra iniciativa.
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Y le aseguro que la gran mayoría no sale, y si lo hace es para

pasear, lo que repercute de manera muy directa en la

restauración y en el comercio. Y es ahí donde sí interviene su

conselleria, y es ahí donde a usted le debería preocupar la

situación, entre otros motivos porque representantes del sector

con mucho peso, como el portavoz de PIMECO, en

declaraciones a un medio de prensa afirmó que el año turístico

sería negativo, y expresó su preocupación por el estancamiento

del consumo. El presidente de AFEDECO ha declarado que los

resultados serán peores que los del 2003. Estas afirmaciones

demuestran la preocupación que nosotros también hemos

detectado. De ahí que hayamos presentado esta interpelación.

La introducción que he hecho tiene un claro objetivo:

demostrar que todo lo relacionado con el turismo nos afecta,

porque no tengo que recordarle que es nuestra principal

industria i el motor de nuestra economía, lo que significa que de

una manera u otra todos dependemos de su buen

funcionamiento. Y aquí mi primera pregunta: ¿Qué medidas de

apoyo piensa adoptar su conselleria con el fin de paliar los

efectos del todo incluido en el comercio, y en especial en el

comercio de las zonas turísticas? Si tiene pensado adoptar

alguna medida le pediría que las especificase por islas, si puede

ser, para tener una mayor información. 

Esta pregunta tiene una base muy sólida. Según una

encuesta realizada por una asociación empresarial ante la

pregunta “¿Cómo considera que le afecta a su empresa la

práctica del todo incluido?”, un 29,50% de los encuestados

contestó que le perjudicaba, y un 15,67% que le perjudicaba

mucho. Las cifran revelan que el sector sí se preocupa del tema,

y es fácil comprobarlo: este verano en las zonas turísticas el

ambiente era de desasosiego; muchos comerciantes comentaban

que sus ingresos estaban sufriendo un recorte importante,

alrededor de un 25% menos. Estas cifras preocupan en unas

islas cuyos habitantes trabajan 6 meses y tiene que vivir 12

meses, cuyos propietarios son trabajadores autónomos que no

tiene derecho al subsidio por desempleo y que deben cubrir sus

gastos con los ingresos que obtienen en verano. Porque -seamos

realistas- el comercio en nuestra islas representa una actividad

que genera empleo y que permite a las personas ser

emprendedoras, pero cada vez son menos los que se arriesgan

a invertir en un sector que tiende a las grandes superficies en

detrimento del pequeño comercio tradicional, y ésta es una

cuestión que hay que analizar.

¿Qué medidas ha emprendido su conselleria para proteger el

comercio tradicional? En un Diario de Sesiones usted hacía

referencia a este tema diciendo que se preocuparían de impulsar

y de proteger el comercio tradicional dentro de los núcleos

urbanos. No hemos detectado ninguna acción encaminada a

ello. Ahora tiene la oportunidad de explicarlas.

Mire, los comerciantes hablan de crisis en el sector, y usted

debe saber que cuando la palabra crisis se pronuncia es porque

existe. Nuestra economía no puede permitirse el lujo de perder

un sector tan importante y que necesita en la actualidad que se

preocupen de él, se le escuche y se aporten ideas y soluciones

para que no desaparezca, porque no habría escenario más

patético y deprimente que nuestra zonas turísticas sin

comercios, con locales cerrados y con un ambiente de

pesimismo en las calles. Hay empresarios del sector que ven

esta situación incluso pero que la del 90. ¿Recuerda la crisis que

se inició este año? Como decía hay persona que comienzan a

hacer comparaciones, y las comparaciones sabemos que son

odiosas; incluso comerciantes con más de 30 años en el sector

ven como sus negocios peligran y no ven cómo solucionarlo.

Esto no beneficia a nadie y es su responsabilidad actuar para

evitarlo, pero no vemos que sea así. De ahí que le preguntemos:

¿qué acciones ha emprendido su conselleria para evitar que la

crisis se apodere del sector comercio?

Sigamos con los resultados de la encuesta a la que me he

referido antes. Ante la pregunta “¿En algunos sectores las

empresas están anticuadas y, por tanto, los servicios que ofrecen

también?”, el 51,60% respondieron que estaban de acuerdo, y

el 20,21% que estaban muy de acuerdo. El resultado indica que

el sector se ve anticuado y es necesario adaptarlo a la demanda

de los consumidores, que cada vez son más exigentes y piden

novedades tanto en el producto como en el servicio. Mi

siguiente pregunta hace referencia a esta situación: ¿tiene

previsto llevar a cabo acciones que permitan al sector

modernizarse y adaptarse a la demanda de los consumidores?

Explíquenos qué medidas piensa adoptar en el supuesto que

haya diseñado alguna.

Al principio de mi intervención me he referido al turismo

como nuestro principal motor económico, y es así; desde el

momento que una persona decide visitarnos comprando sus

vacaciones en su país de origen, el ciclo se completa cuando, ya

estando en nuestras islas, decide gastar dinero en las empresas

de servicio turístico que tenemos, y ese dinero se queda aquí,

siendo un indicador básico a la hora de medir nuestros ingresos.

Representantes del sector, ante la pregunta “Los turistas que nos

visitan, ¿gastan cada vez menos dinero?”, un 39,47 opina que

está de acuerdo y un 42,13 que está muy de acuerdo. Es obvio

que el tema tiene una incidencia directa en todo el sector, que ve

como cada vez el poder adquisitivo de los turistas disminuye y

que las rebajas no ayudan a vender más. Sr. Conseller, ¿qué

opina sobre la disminución del poder adquisitivo de nuestros

visitantes?, ¿y cómo influye en el sector? ¿Qué piensa hacer con

la campaña de rebajas?, ¿cree que adelantarlas ha sido una

solución? 

Esta situación ha llevado a un enfrentamiento entre el sector

de empresas de servicios turísticos y el de alojamientos

turísticos, enfrentamiento que nunca antes se había dado,

siempre habían trabajado conjuntamente, sabiendo que un sector

necesitaba del otro y viceversa, pero en la actualidad este

equilibrio se ha roto; el sector de alojamiento acusa al de la

oferta complementaria de precios altos, y justifican esta

situación para decir que los turistas prefieren el todo incluido

para no gastar más. Mientras tanto la oferta complementaria

afirma que los precios no son tan elevados y acusa al sector de

alojamientos de ampliar el todo incluido para obtener más

beneficios en detrimento de los suyos. Esta situación, que, como

he dicho antes, nunca se había dado, ha alcanzado niveles que

necesitan de la intervención por parte de las instituciones. ¿Se

ha planteado el conseller trabajar en este tema con otras

consellerias para evitar esta situación? Si se lo ha planteado le

solicito que nos informe de las acciones o medidas que ha

tomado.

Para terminar hablemos de formación, palabra a la que

recurren con bastante frecuencia y que en la mayoría de los

casos sólo se dice y no se hace. Usted anunció el año pasado,
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exactamente en octubre de 2003, la creación de una escuela de

comercio, y de un plan de formación específico para el sector.

Por favor, le pido que nos explique si la escuela de comercio

está en funcionamiento; si es así y tiene aquí los datos, el

número de alumnos que están cursando dichos estudios y qué

programación tiene esta escuela. A su vez le solicito que nos

explique qué formación específica se está llevando a través de

diferentes empresas o los sindicatos para poder promocionar y

para poder llevar a cabo cursos de formación para el sector.

Teniendo en cuenta que es un sector difícil de que asista a

cursos por los horarios, por el tema de incompatibilidad, muchas

veces, de jornadas intensivas con el trabajo, ¿qué piensa hacer

su conselleria al respecto?, porque según las noticias que yo

tengo muchísimos de estos cursos quedan desiertos por el tema

de que no pueden cubrirse las plazas, y esto por supuesto no

beneficia para nada.

Y para terminar hablemos de calidad, otra palabra habitual

en el equipo de gobierno. Usted anunció que llevaría a cabo un

plan de calidad para el sector. Explíquenos en qué consiste y si

va a depender del IQT, o si plantea como linea de subvención

para que los establecimientos que se adhieran puedan

certificarse a través de los sistemas oficiales, como por ejemplo

puede ser una ISO. En este tema es verdad que también se está

hablando mucho, y es algo que nos preocupa porque la calidad

viene medida por el incremento del satisfacción del cliente, y si

somos, a través de los planes de calidad que el IQT piensa llevar

a cabo, y no sé si el suyo también va a ser así, bajar los niveles

de calidad exigidos a través de unos mínimos que sean fáciles

de cumplir, llegará un momento que el concepto de calidad

quedará rebajado, y eso sí que no es interesante para

absolutamente nadie, y menos cuando se supone que se tiene

que trabajar con calidad. Explíquenos exactamente en qué

consiste el plan de calidad que usted pretende impulsar, hacia

quién va dirigido, qué necesidades se van a tener que cumplir

para poder estar presente en él, y quién va a certificar ese

compromiso de calidad o ese plan de calidad que se establezca.

Y como ha podido comprobar el tema es importante, y sí

influye de manera directa el aumento y el incremento de la

modalidad del todo incluido en los establecimientos hoteleros

en lo que es su conselleria, porque está claro que hasta ahora

nunca habíamos tenido esta situación de enfrentamiento entre el

sector comercio y el sector hotelero, o empresas turísticas de

alojamiento, y sí que es necesario tomar medidas. Espero que

las preguntas que le haya hecho me las pueda responder.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula l’Hble. Conseller

de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo, abans que res, voldria dar la

benvinguda a la Sra. Abascal en els temes de comerç, i hi ha una

sèrie de plantejaments que fa que jo crec que val la pena que

comenci informant-la de certes coses. Mai, mai no he dit que el

tot inclòs no afecti el sector de comerç, mai no ho he dit, ni jo

ni cap membre del Govern. Per tant..., li dic a afectes de poder

aclarir i fins i tot llevar-li la seva preocupació perquè el

conseller responsable de l’àrea de comerç o el Govern no tengui

preocupació per aquest tema, que veia que hi insistia bastant.

No, no, no es preocupi, no és cert que el conseller de Comerç o

el Govern hagin dit que això no afecta el comerç, no és cert. 

I és més, aquest fet preocupa, i seriosament, al Govern, i he

dit Govern, no només al conseller de Turisme, no només al

conseller de Comerç, Indústria i Energia. I miri si li preocupa

que és un dels temes que s’ha presentat a la Mesa de

Concertació Social; quan el conseller de Turisme ha comparegut

davant aquesta mesa per plantejar els problemes del sector

turístic ja s’ha parlat d’aquest tema, i s’estan esperant o s’estan

presentant propostes per solucionar aquest problema. El

conseller de Comerç ha de comparèixer davant aquest mesa de

Concertació Social i un dels temes que es posaran damunt la

taula -si no el posen la resta de membres el posarà el conseller

en nom del Govern- és el problema de fins a quin punt afecta el

tot inclòs en el sector de comerç, i jo crec que s’ha de dur una

política, en aquest sentit, una política amb seny, amb sentit

comú, i el que hem de saber o el que hem de procurar és no ser

tremendistes. 

Miri, tot i que li dic que aquest fet, que el tot inclòs,

preocupa i seriosament el Govern, he de dir que les dades de la

situació, almenys les dades oficials, no són les que vostè

comentava aquí dalt. Per exemple, l’any 2003 hi va haver un

petit creixement del sector de comerç a les Illes Balears, un

1,1% per damunt de la mitja de creixement del sector. També li

diré que, precisament amb l’informe, si no ho record malament,

de Sa Nostra, és el que d’alguna manera reflecteix que

precisament la creació de nous comerços, de noves empreses,

era el que havia estirat aquest sector, i el creixement l’any 2003

era d’un 2%, mig punt per damunt de la mitja espanyola. Amb

això no vull justificar que no ens hem de preocupar, no; el que

vull dir és que les dades s’han de tenir en compte a l’hora de

prendre actuacions, i si això preocupa el sector, i això crea una

situació de desconfiança dins el sector, el que s’han de fer és

prendre mesures precisament per evitar aquest problema.

Però li diré: la preocupació per protegir el petit comerç, el

comerç tradicional, com m’agrada dir-li jo, no és d’ara, no ve

d’aquest dia. Jo li explicaré i li recordaré que la normativa, per

exemple, de turisme, l’article..., parl de memòria, em puc

equivocar, però crec que és l’article 16 de la Llei general

turística estableix que a les instalAlacions hoteleres no hi pot

haver cap tipus de comerç independent. Aquest llei es va

aprovar amb majoria del Partit Popular, i per cert va ser bastant

criticada per l'oposició. El Pla director sectorial d’equipaments

comercials establia -i estableix, perquè és vigent- la prohibició

de dur a terme actes..., és a dir, venda ambulant dins els

establiments hotelers. Aquesta disposició s’ha passat a la Llei de

comerç, i per tant avui en dia dins els hotels, dins els

establiments hotelers de les Illes Balears, no hi troba vostè

comerços, i això està..., exactament, estan al voltant i estan fora,

però, Sra. Abascal, no agafen els establiments hotelers el que els

està passant, per exemple, als restaurants. Un turista no té oferta

comercial dins els hotels, i per tant no té la competència que

tenen altres sectors a través de l’oferta hotelera. I això convé

valorar-ho, i això és una mesura de protecció del comerç

tradicional, i convé tenir-ho en compte, perquè s’imagina vostè

el que passaria en el sector comercial si simplement a Balears

passàs el que està passant a altres comunitats o a altres països,
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on tots els baixos dels hotels i els mateixos hotels tenen

comerços al servei dels seus clients? Si ara vostè diu que surten

poc imagini el que sortirien després. 

Per tant crec que és just reconèixer que el Govern de les Illes

Balears, que el partit que dóna suport a aquest govern fa anys -

perquè li estic parlant de normativa aprovada mentre governava

el Partit Popular- fa anys que es preocupa de la protecció del

petit comerç.

I és ver i hi ha una cosa que hem de tenir clara, miri, jo

supòs que en això hi coincideix tothom: no es pot prohibir

estrictament aquest fenomen del tot inclòs en tant que és una

manera de prestar un servei a un establiment hoteler.

Evidentment la Conselleria de Treball, i això..., perdó, de

Turisme, com ja han anunciat està treballant en normativa que

reguli els serveis que s’estan prestant dins un tot inclòs regulant

la qualitat, regulant el que pugui afectar, i garantir una qualitat

mínima d’aquests serveis de manera que no perjudiqui els

sectors com s’està fent.

I és més, jo crec que valdria la pena fer una sèrie de

reflexions. És cert que aquest tot inclòs està perjudicant. Li puc

comentar una altra normativa que, per cert, no ha sortit del seu

impuls i no ha tengut massa suport per part de vostès, que és la

que pretén regular el turisme, l’oferta residencial. Supòs que

podrem coincidir que aquest tipus d’oferta turística afavoreix

l’oferta mal dita complementària; a mi no m’agrada utilitzar

aquest nom, però l’oferta de restauració i l’oferta comercial. Les

persones, els visitants que utilitzen els habitatges residencials

per fer turisme, evidentment aquestes persones consumeixen,

van als comerços, van als restaurants; i crec que no fer cas o no

utilitzar aquest tipus d’oferta per ajudar el petit comerç crec que

és un error greu, molt greu, i nosaltres, el Govern i els grups que

donen suport al Govern consideren tot el contrari, creim que val

la pena reflexionar sobre aquests avantatges i crec, i li puc ja

anunciar, que a la Conselleria d’Economia, des de la Conselleria

de Comerç, junt amb la Conselleria d’Economia, es treballa per

preparar, per fer uns estudis sobre: primer, la influència del tot

inclòs, per tenir dades exactes, sobre l’oferta comercial i sobre

l’oferta de restauració; i també la influència del turisme

residencial sobre aquests sectors. Perquè ens podríem endur

sorpreses i per a bé.

Però, crec que, a més de reflexionar una mica sobre el

present, jo li diré la postura del Govern, és senzillíssima, crec

que de cara al futur evidentment s’ha d’apostar pel producte; els

visitants i els no visitants, els consumidors en general, perquè al

final si pareix que només han de consumir o només han de

comprar als comerços els que venen de fora, i no és així, els

consumidors el que volen és comprar el que a ells els interessa,

no el que nosaltres els vulguem vendre. Per tant, s’ha d’apostar

per un producte que s’adapti a les necessitats, que s’adapti a la

voluntat del mercat, i això significa esforç, significa

modernitzar la gestió; significa modernització dels establiments

comercials que ho facin més atractiu, i aquí el Govern,

tradicionalment, i quan dic tradicionalment vull dir sigui quin

sigui el color polític que ha governat o que ha tengut la

responsabilitat de govern, ha estat aportant ajudes a aquest

sector; des de la reforma física dels establiments per a la seva

modernització, ajuda a la millora d’equipaments comercials de

caràcter colAlectiu, hi ha precedents al llarg de la gestió de

diversos governs, i que hi ha projectes interessantíssims; els

recordaré que el Pla director d’equipaments sectorials estableix,

precisament, instruments fins i tot d’urbanisme comercial, que

permeten la remodelació d’una zona comercial degradada si ho

presenten el 80% dels comerciants d’aquella zona, i fins ara no

se n’ha presentat cap. Vull dir que les iniciatives han vengut

sempre dels ajuntaments i han comptat sempre amb la

colAlaboració del Consell, perdoni, del Govern de les Illes

Balears, els ajuntaments evidentment que ho han demanat, els

ajuntaments que no ho han demanat, com n’hi ha alguns, doncs

no ho han tengut. I evidentment hi ha hagut ajudes i iniciatives

i activitats a entitats i a associacions per fer promoció.

Jo no sé, clar, vostè no sé si ha seguit molt el tema de

comerç, però vostè recordarà que jo mateix, quan parlava a la

compareixença per presentar les iniciatives durant tota aquesta

legislatura, que parlàvem de promoció, però no només de

promoció exterior, sinó promoció també interna. I hi ha

programes, miri, jo ara de memòria no li puc dir les quantitats

que el Govern ha aportat a les diferents associacions per fer

promoció interna, però les campanyes de promoció interior, de

promoció comercial, són de moltes quantitats d’euros, però

moltes. Vostè és d’Eivissa, li puc dir que dia 14 crec que es fa

una fira de tendències de comerç a l’illa d’Eivissa, amb un

pressupost de 104.000 euros, parl de memòria, i el Govern de

les Illes Balears, la Conselleria de Comerç hi aporta el 50%. En

aquest moment es parla amb la principal associació de comerç

d’Eivissa perquè es faci el mateix que es fa a Mallorca, de fer

shopping a Eivissa. És a dir, hi ha iniciatives que crec que són

importants que val la pena dur-les endavant, però evidentment

sempre amb l’acord, amb la voluntat i sobretot amb el lideratge

i amb el protagonisme del sector privat, dels comerciants.

Hi ha altres mesures, com podria ser intentar promocionar

les Illes Balears com a destí de compres, però això significa

començar pel principi; és a dir, significa tenir una bona oferta i

apostar pel producte que distingeixi les Illes Balears, sinó no

anam en lloc. I també, doncs escolti, un dels temes que podrien

ajudar és que hi hagi mesures fiscals específiques per a la

temporada baixa, perquè moltes vegades els costs que tens per

mantenir un establiment, sigui turístic, sigui comercial, obert en

temporada baixa, pot ajudar molt que hi hagi uns incentius

fiscals que t’ajudin a cobrir aquests costs quan hi ha poca gent.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Sí, Sr. President. Jo, de tota manera vostè m’ha plantejat una

sèrie de qüestions que jo qualificaria mes que d’una

interpelAlació general sobre el comerç que no sobre comerç

afectat, per l’afectació d’un cas concret com és el tot inclòs.

I sí li donaré quatre idees sobre la qüestió de formació a

l’Escola de Comerç. Sra. Abascal, es llegeixi les meves

compareixences en el Parlament, completes, senceres; quan jo

vaig parlar de l’Escola de Comerç, vaig dir claríssimament que

no es tractava d’un edifici físic, d’un establiment físic allà on

s’impartirien classes perquè ja hi havia institucions i ja hi havia

administracions competents en formació que tenien aquestes

instalAlacions, del que es tractava era de crear un fòrum on tots
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els sectors, de part de l’administració, afectats, i tots els sectors

empresarials afectats es poguessin seure a una taula per adaptar

aquesta formació a una nova o, millor dit, a la necessitat del

mercat i, en concret, de la necessitat del comerç de cara a la

formació tant de joves i de les persones que han d’entrar dins el

mercat, com de les que ja hi són a dins.

I de fet, vostè supòs que ja coneix que la Conselleria de

Comerç ha signat un conveni amb la Universitat de les Illes

Balears per crear una nova titulació universitària, que és tècnic

universitari en gestió d’empreses familiars i de comerç, que

precisament tracta de cobrir tot l’espectre de la formació dins el

sector del comerç, des de la formació professional, formació

contínua -que això és responsabilitat, com és natural en

qualsevol cas, de la Conselleria de Treball- i formació

universitària. I a més, el Govern el que fa és fomentar, és a dir,

donar incentius econòmics, subvencions a les associacions

perquè formin aquests cursos, el Govern no dóna cursos

directament d’aquest tipus. Per tant, no me puc responsabilitzar

jo si una associació imparteix uns cursos a uns horaris que no

són els adequats. És a dir, els empresaris, les associacions, els

sindicats saben perfectament quines són les millors hores ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, disculpi, però és que hauria d’anar concretant.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Acab tot d’una, Sr. President, no, no, concretar ja he

concretat, el que passa és que ...

EL SR. PRESIDENT:

No, idò, hauria d’acabar, si és tan amable.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

... es mereix la Sra. Diputada, però acab tot d’una.

Bé, Sra. Abascal, supòs que tendrem temps per parlar

d’aquestes qüestions. Sí li vull dir que al Govern li preocupa

aquesta qüestió, que a la Conselleria de Comerç li preocupa

aquesta qüestió i que la Conselleria de Comerç no només

prendrà, ha pres mesures en aquest sentit i en seguirà prenent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt breument,

per donar l’opinió del meu grup damunt aquesta interpelAlació.

Bé, jo crec que tant de les paraules de la interpelAlant com de les

paraules del conseller, el que es pot deduir és que la proliferació

i l’increment important del tot inclòs a la nostra comunitat és

una preocupació per a tots, és un problema seriós que tenim

sobre la taula i que l’hem d’afrontar.

El tot inclòs, tots coincidim que és un invent que no respon

a la realitat de la nostra economia turística, és un invent fet a

altres zones on les necessitats del tot inclòs són òbvies donades

la geografia i l’economia, la geografia econòmica del propi país;

on el turistes, si surten dels recintes hotelers no troben les

comoditats que des del primer món se cerquen quan es viatja, i

de vegades fins i tot troben coses desagradables. Per tant, en

definitiva, s’inventa per a zones determinades que no responen

en absolut a la necessitat del turisme d’aquí, des que el nostre

turisme funciona.

Per una altra banda, ningú no qüestiona que és negatiu, el

conseller deia que no és molt adequat el terme, però jo també

l’utilitzaré, que és el turisme complementari, l’oferta

complementària, no exclusivament per al comerç, sinó la

restauració, en fi, etcètera, tot el que seria l’oferta

complementària surt, sense cap dubte, perjudicada d’aquesta

proliferació, d’aquesta introducció del que podríem dir una

moda forana a la nostra comunitat.

A la vegada, evidentment això és negatiu per als llocs de

feina, i jo no entraré en xifres, perquè en aquest tema del

turisme quasi ja he perdut les ganes d’utilitzar xifres dels darrers

anys, però el que està clar és que hi ha zones determinades que

tots coneixem, Cala Millor, determinades zones de Cales de

Mallorca, determinades zones a Eivissa, etcètera, que aquest any

mateix ha afectat la mà d’obra; no s’han contractat les persones

que s’haguessin contractat en una situació, hi ha una situació

que no és bona.

Per què, per tant, s’introdueix aquesta moda aquí,

s’introdueix qualque cosa que no ens beneficia, per què

s’introdueix? S’introdueix perquè l’hostaleria té dificultats i

necessita, per imposició dels majoristes de viatges i per la

pròpia llei del mercat i perquè per això estan fets els hotelers,

per guanyar doblers, no per a una altra cosa, doncs han

d’introduir elements que entren en contradicció amb altres

sectors i que entren en contradicció amb sectors econòmics que

en teoria no haurien de tenir problemes. Per tant, arribam al fons

de la qüestió: no tenim la millor de les situacions en el nostre

món del turisme i de l’economia de les Illes. I aquí és on jo crec

que hi ha el fons de la qüestió: repetesc, pretenia fer una breu

intervenció, senzillament una reflexió general damunt aquest

tema, puntualitzant; problema de fons és si el Govern de les

Illes, si la societat civil, si les forces polítiques d’aquestes illes

assumim d’una vegada per totes que tenim una situació

complexa, difícil i que cal afrontar fórmules de solució per al

futur.

I si acceptam que aquesta situació difícil no es pot mirar

parcialitzada i no podem parlar del tot inclòs per una banda, dels

problemes de l’oferta hotelera per una altra, del problema de la

reconversió d’hotels en habitatge per una altra, del problema de

la mà d’obra per una altra, sinó que se n’ha de parlar

globalment. I això és la reflexió que jo volia fer amb veu alta i

que a mi me preocupa: de què serveix que la taula del Diàleg

Social parlin de la conservació d’hotels en habitatges, de la

conveniència o no conveniència i que el Pla Territorial de

Mallorca acabi d’aprovar que això és el que s’ha de fer i que és

legal i que es pot fer?
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Per tant, o ens ficam dins el cap que cal un diàleg global de

les forces polítiques, les forces socials i les distintes institucions

per discutir i trobar solucions al que tenim o bé, doncs, ens

pretenem enganyar, perquè contam unes coses, muntam unes

taules del diàleg on no es resolen els problemes de fons, es

resolen a una altra banda, quan aquí s’introdueixen certs

elements, a mi mateix se’m contesta per part del president del

Govern en el debat de la comunitat autònoma que aquí no

podem parlar d’altres institucions, perquè el Consell és el

Consell, me pretén donar una lliçó de l’autonomia de les

distintes institucions que ja conec; per tant, resultat: cadascú

parla del que vol a l’àmbit que vol i entre tots no agafam el toro

per les banyes i afrontam el problema de fons que és el que

hauríem de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, senyora Abascal, convendrà que

ens hem de treure el capell davant el conseller de Comerç,

Indústria i Energia perquè he tocat la bombeta vermella i encara

crema i no ha dit res; realment és un artista al qual hem de

felicitar.

(Remor de veus i rialles)

L’any passat en el pressupost ja li vaig dir, Sr. Conseller,

vostè més paraules que doblers. I la veritat és que s’ha de

reconèixer que dins la legislació hi ha condicionaments als

establiments turístics per evitar una oferta comercial dins hotels,

que recordin que es va completar la passada legislatura amb la

Llei de Comerç, que va impedir la venda ambulant dins els

hotels, que havia quedat aquesta escletxa i efectivament.

Però vaja ara la modalitat del tot inclòs, que sempre hi havia

estat a algunes zones molt concretes, allà on no hi havia una

zona lúdica d’oferta complementària, clar i el problema sorgeix

quan aquesta oferta s’introdueix dins zones turístiques

consolidades que entorn de l’hotel s’ha anat creant i

desenvolupant tota una activitat econòmica, que no només és

comercial sinó també de cafeteries, de restaurants i que en

aquest moment veuen el seu futur greument amenaçat. Però

seria un error pensar que això només afecta el que es coneix

com a oferta complementària, perquè el tancament de comerços,

de cafeteries, de restaurants, de locals d’oci a mig termini

provocarà una degradació de tota la zona turística, la sensació

d’abandonament, que aquella zona està en decadència i al final

repercutirà damunt el propi hotel, i acabarà tancant també el

propi hotel. Per tant, ens trobam amb una qüestió que afecta

l’estructura econòmica i fins i tot l’estructura social d’àmplies

zones turístiques i nuclis urbans de les Illes Balears.

Clar, el tot inclòs podria tenir sentit a una zona apartada, les

ciutats de vacances i que tal vegada, fins i tot dins les Illes

Balears n’hi pot haver qualcuna, jo crec que no seria bo que

entorn d’aquestes ciutats que estan aïllades, ara urbanitzàssim

i ho completàssim amb locals comercials, ja està bé, deixem-ho

així com està. Ara el tema és com ordenar aquesta activitat, i ja

ho vaig dir el darrer pic que parlàrem d’aquest tema, jo crec que

l’ordenació, la normativa només pot entrar a fixar uns criteris de

qualitat, però que hem de ser conscients que a la pràctica hem

de perseguir que aquesta activitat no estigui prohibida, però

sigui impossible dins aquestes zones on hi ha una gran oferta

complementària. És a dir que els estàndards de qualitat facin

impossible que un hotel pugui oferir el tot inclòs a determinades

zones; és a dir que els criteris de qualitat que fixem per a la

pràctica del tot inclòs ha de fer impossible que s’Arenal, un

hotel, pugui oferir el tot inclòs, i qui diu s’Arenal diu Palma i

pot dir Cala Millor i pot dir el Port d’Alcúdia, por dir Cala

Ratjada i Sant Antoni d’Eivissa, etcètera.

I aquesta ha de ser la realitat, no podem prohibir, però a la

pràctica hem de fer inviable el tot inclòs. Per què? Amb un

criteri molt clar, si bravejam que som la primera destinació

turística de la Mediterrània -jo diria que ja, per desgràcia, érem-,

però vaja que encara bravejam de tenir la millor oferta hotelera

de la Mediterrània, idò també hem de pretendre tenir la millor

oferta de tot inclòs de la Mediterrània i aleshores haurem de

fixar uns estàndards que el tot inclòs que es practica a les Illes

Balears sigui millor que el que es practica en el Carib. I això

significa posar uns condicionants d’espai físic, de serveis dins

l’hotel, de zones lúdiques dins l’hotel, que aquí seria impossible

de complir perquè els hotels no tenen espai físic. I per aquí

aniríem si nosaltres tenguéssim la responsabilitat.

Llavors hi ha una sèrie d’actuacions que són les que

competeixen més al conseller titular de Comerç, que són

modernitzar els comerços individualment i colAlectivament;

plans de dinamització comercial, que això s’ha de fer en

colAlaboració amb els ajuntaments, i estic d’acord amb el

conseller amb la complicitat i la inversió de l’empresa privada.

Però hem de tenir una cosa ben clara, l’empresa privada, la

iniciativa privada no invertirà si no veu el seu futur totalment

obert; és a dir, mentre existeixi l’amenaça que l’hotel que té

devora, que és la seva font de clients l’any que ve es pot

reconvertir al tot inclòs, difícilment aconseguirem que un

empresari inverteixi a modernitzar el seu establiment o participi

de la modernització del seu entorn. Per tant, aquí coincidesc

amb el Sr. Rosselló, això és una acció de govern, fins i tot ha de

ser un compromís de tota la societat, i, com el Sr. Rosselló,

també brindam la nostra modesta força política a participar

d’aquest gran debat que ha de proposar solucions per a aquesta

temàtica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Popular,

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores, senyors diputats. Jo pens,

Sr. President, que avui hauríem de celebrar que el Partit

Socialista Obrer Espanyol hagi presentat aquesta interpelAlació,

pens que aquesta iniciativa demostra idò la preocupació del

PSOE per aquesta nova modalitat de contractació d’estades

turístiques. Preocupació que compartim, s’ha dit aquí, n’estic

ben segur tots els diputats d’aquesta Cambra, però és una

preocupació també que comparteix el Govern d’aquesta
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comunitat que així ho ha manifestat a multitud d’ocasions i

avui, una vegada més, ho ha reiterat el conseller de Comerç.

S’ha dit que el tot inclòs no és un fet específic de les nostres

illes, que aquesta nova modalitat de contractació és un fet que

preocupa totes les comunitats amb destí turístic que són iguals

que la nostra comunitat. I jo vull recordar també, des d’aquesta

tribuna que el Govern ja va anunciar que havia plantejat idò

aquesta problemàtica, aquesta inquietud del Govern a la Mesa

de Diàleg Social, amb l’ànim de poder regular aquesta modalitat

i elaborar, si així pertoca, unes normes que puguin garantir uns

determinats nivells de qualitat dels serveis que s’ofereixen.

El tot inclòs s’ha definit darrerament com a una resposta a

una demanda turística que cerca una seguretat en la despesa. Bé,

potser que això sigui així i que sigui, precisament, pel car que

resulta l’oferta complementària; però jo pens que bàsicament

respon a la demanda d’un client de baix poder adquisitiu que

només ve amb tot inclòs o amb ofertes, per tant, també a baix

preu.

S’ha de dir que tot té avantatges i tot té també inconvenients

i el tot inclòs té un avantatge damunt les ofertes i és que són

contractacions de quota i que per tant garanteixen idò una

ocupació, i no s’entra en la guerra de preus, i per tant també

preus a la baixa, com així succeeix amb les ofertes. Però

efectivament el tot inclòs té uns efectes negatius damunt l’oferta

complementària, recordar però que bàsicament damunt bars i

restaurants i que també la té, però no amb tanta proporció,

damunt la resta del comerç.

Jo els vull dir, senyores i senyors diputats, que he escoltat

amb atenció les explicacions del conseller, dir que estam

d’acord amb les polítiques del Govern, amb les línies de política

general que s’han explicat aquí però que també figuren a la

memòria dels pressuposts i concretament a la memòria del

pressupost de l’any 2005; mesures de diversificació i ampliació

de l’oferta; polítiques de modernització de la gestió i de

l’establiment comercial; noves tècniques de venda;

modernització de l’oferta; la desestacionalització, també és un

aspecte molt important; la millora dels entorns turístics; fins i

tot s’ha parlat de la possibilitat de fomentar el turisme de

compres, la modernització de l’oferta complementària. I donam

la benvinguda a l’anunci que ens ha fet avui el conseller de

Comerç quant que es realitzaran dos estudis: un per conèixer la

influència del tot inclòs damunt la resta del comerç i també un

estudi per conèixer la influència del turisme residencial, també

sobre el comerç.

Miri, jo, senyores i senyors diputats, del debat que s’ha

produït avui aquí me vull quedar amb el més positiu, o almanco

per a mi amb el que és el més positiu, i per a mi el més positiu

és que hi ha un govern que actua, un govern que està atent, un

govern que no està dormit, que ja està actuant i així ho ha anat

demostrant. Hem escoltat les explicacions del conseller i així

ens ho indiquen també; però per a mi també és molt positiva la

preocupació que s’ha demostrat avui aquí, dins aquesta cambra,

per part de tots els grups parlamentaris, hem pogut constatar idò

aquesta preocupació quant als distints grups pel que fa als

afectes negatius del tot inclòs sobre l’oferta complementària.

Esperaré idò amb interès la subsegüent moció del Partit

Socialista Obrer Espanyol, fins ara preocupacions de tots els

partits, preocupacions per part del PSOE, però a partir d’ara jo

esper i desig conèixer les seves propostes, Sra. Abascal, les

propostes del seu grup.

I per una altra part, dir també que pens que seria bo que, a

més del consens al qual es pugui arribar a la Mesa de Diàleg

Social, hi hagués també consens dins aquesta cambra pel que fa

a aquest tema, pel que fa al tot inclòs. Amb aquest esperit

esperam idò la moció del Partit Socialista Obrer Espanyol per

poder-la debatre i arribar al consens, que tanta falta ens fa a tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, a partir de ahora

mantendremos una relación cuando debatamos temas de

comercio, de industria y energía, espero que no le moleste que

sea yo la persona que le interpele en muchas ocasiones, lo digo

un poco en plan de broma.

Hay un tema que sí que estoy muy de acuerdo con el Sr.

Pere Sampol, ha pasado, usted aquí ha hablado más de media

hora, y sinceramente, más o menos, yo le he calculado 25

minutos, y sinceramente, de todas las preguntas que le he hecho

no me ha respondido prácticamente a nada, más que a la escuela

-no le dejan, Sr. Conseller, tenemos todos el mismo tiempo, lo

que pasa que usted sí que es verdad que domina muy bien el uso

de la palabra, eso hay que reconocérselo. Cuando me hablaba de

leer todas sus comparecencias, es que a veces es un poco

pesado, le voy a ser sincera, así de claro.

(Remor de veus)

En segundo lugar, bueno, está claro que existe una

preocupación por el tema del todo incluido en el sector del

comercio y cuando usted me decía que no la había, yo se lo

decía porque a una respuesta escrita ante una pregunta de un

diputado de nuestro grupo, sobre el tema de los efectos del todo

incluido en el sector, usted respondió: “El todo incluido es una

opción empresarial de la industria turística delante de la cual

nosotros, como Conselleria de Comercio, no tenemos

competencias, más que dar soporte a nuestro comercio”. Quiero

decir, por un lado, efectivamente, no se tienen competencias,

pero sí que se hacía una pregunta sobre qué medidas se iban a

utilizar para combatir el crecimiento del todo incluido en el

sector (...) o las repercusiones en el comercio.

Entonces ahí es donde nosotros, y decidimos hacer esta

interpelación, porque sigo sin saber exactamente. Me ha

hablado de líneas de modernización: ¿cuáles? ¿cómo son? Ha

hablado de líneas de subvención para estar presentes en ferias:

de acuerdo, ¿qué resultados se han obtenido de esas presencias

en las ferias? Porque está bien dar dinero, está bien, pero cuando

uno da dinero normalmente se suele preocupar de ver qué

resultados o a dónde ha ido a parar ese dinero, porque,

sinceramente, sino esto acabaría siendo un saco sin fondo. Y yo

creo que cuando se gobierna se tienen que cumplir unos

objetivos, no lo sé, yo todavía no he gobernado, espero hacerlo

algún día; pero yo siempre he tenido claro que si hay algo que
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a una persona o a un responsable político le tiene que dirigir es

el poder conseguir unos objetivos. Y lo que sí vemos es que

ustedes llevan 16 meses en el Gobierno y, en vez de conseguir

unos objetivos positivos, está sufriendo un retroceso el tema del

comercio en nuestras islas. Quiero decir que si realmente han

puesto en práctica políticas destinadas a mejorar el tema,

sinceramente, de momento no están siendo efectivas. Y es ahí

donde a nosotros nos preocupa.

Un detalle, Sr. Conseller, cuando habla del tema de que la

Ley general turística no permite que dentro de los

establecimientos hoteleros haya tiendas o comercios,

efectivamente; ahora, yo le puedo garantizar que hay muchos

hoteles o muchos recintos hoteleros donde alrededor sí hay

comercios y suelen ser propiedad del mismo hotel; suele, los

hay, sí, yo le garantizo porque yo los conozco, quiero decir que

están ahí. Es una opción, es decir, la ley prohíbe estar dentro, si

están fuera y los hoteleros deciden comprar los locales, perfecto,

pero que existen. O sea que en un momento determinado los

propios, digamos el propio sector se preocupa de que haya una

oferta complementaria alrededor para dar un mayor valor

añadido a la estancia de sus clientes, y es eso lo que nosotros

queremos y seguimos defendiendo.

Nuestras islas, si por algo se han caracterizado es

precisamente por eso, porque no solamente han ofrecido unas

playas, unos lugares idílicos donde pasar unas vacaciones y

donde tener algo más, tenemos muchos más productos. Y el

tema de la restauración y del comercio son de los productos más

importes que tenemos y que además permiten que muchísimos

ciudadanos de nuestras islas vivan de ello y además permite la

desestacionalización que es un tema del que no hemos hablado

porque si no estaríamos continuamente..., es un tema muy

importante pero que también ayuda y contribuye. 

Efectivamente se pueden llevar a cabo determinadas

medidas que ayuden a que los comercios estén abiertos los 6

meses restantes que no son la temporada, porque eso permite,

primero mantener un mayor nivel de ocupación, generar empleo

y en segundo lugar, dar vida y es que se nota. O sea, estamos en

el mes de noviembre y en determinadas zonas que bueno son

turísticas, pero no son tan turísticas, uno se pasea ahora y la

sensación de tristeza que embarga todo lo que es el municipio

o el pueblo llega y si se colabora y se contribuye a que el

comercio siga activo permite una generación de empleo y de

riqueza para nuestras islas.

En cuanto al sentido común, estoy de acuerdo, yo creo que

a nadie se le ocurre plantear políticas sin sentido común, es que

es algo que no encuentro que sea necesario, ni tan siquiera

establecerlo. Si usted no tuviera sentido común supongo que no

seguiría donde está, supongo que ya le habrían dicho hay otros

sitios mejores.

En cuanto al crecimiento del sector...

(Remor de veus)

No le he oído. En cuanto al crecimiento del sector, ¿qué ha

aumentado? Efectivamente, pero mire yo le voy a decir cuando

me hacía referencia a esa encuesta, es una encuesta del sector

empresarial, son preguntas que se han hecho directas al sector,

o sea no me las he inventado ni son a nivel de personas de la

calle, sino que son preguntas directas al sector. Y le voy a decir

que la valoración general que hacen los encuestados en el año

2003 a cómo ha sido la temporada, un 40,34 respondió que

regular, un 7,95 que mal, estamos hablando de casi un 49% de

personas que entendieron que la temporada 2003 fue mala o

regular. Yo creo que la cifra es importante. Y luego también en

cuanto a lo que es la posibilidad digamos de apostar por invertir,

aproximadamente un 39% decían que no veían que ahora mismo

que la situación en nuestras islas fuera propicia a invertir en el

sector del comercio. Es allí donde realmente nos tenemos que

empezar a preocupar, ¿por qué este clima? Cuando siempre

había sido una de las lineas en donde muchísimas personas

decidían invertir sus ahorros, su dinero, para crear un pequeño

negocio del cual muchas familias viven, ¿por qué ahora deciden

que no es el momento adecuado? ¿Qué está pasando? Es allí en

donde nosotros tendremos que establecer digamos, yo creo que

un diálogo, una comunicación y trabajar conjuntamente.

Sr. Diputado del PP, no se preocupe, la moción que

presentaremos como consecuencia de esta interpelación va en

esto, va en la linea de trabajar, en la linea de regular una

modalidad que existe actualmente para que no influya de una

manera tan importante en lo que es un sector que nosotros

entendemos que hay que cuidar, que hay que mimar y por

supuesto, que también hay que decirles que se pongan las pilas,

no simplemente hay que proteger, también hay que incentivar

y para ello existen mecanismos. Supongo que su conselleria los

tiene. Me hubiera gustado que me hubiera respondido alguna de

las preguntas que le he hecho, espero que me lo haga ahora, sino

no se preocupe, como se decía, seguiremos hablando del

Gobierno y en este caso seguiremos hablando de comercio.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Per tancar té la paraula l’Hble.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Home jo voldria sobretot destacar el

to d’aquest debat i la voluntat de consens entre tot, i tal vegada

destacaria l’oferta que ha fet la Sra. Abascal de què a partir

d’ara cada vegada que ella i jo parlem de comerç mantendrem

relacions...

(Rialles)

Ho ha dit així, no? Comercials a més...

(Remor de veus i continuen les rialles)

Bromes a part, jo deman disculpes a la Sra. Diputada si no

li he explicat tot, és que m’ha fet moltes preguntes i en tot

aquest temps..., jo procur sempre contestar a tot allò que me

pregunten i donar el màxim d’informació. Clar, això xoca

frontalment amb les decisions del President, que sempre abusam

de la seva generositat amb temps, però com comprendrà si...,

m’han de deixar parlar més estona si li he d’explicar tot...
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(Remor de veus i rialles)

Però acceptam com és molt natural aquestes limitacions.

Vegem, jo crec que hi ha un tema que crec que és prou

important i és que tots els que hem intervengut avui i així

seguirà, hi ha una consciència, hi ha un consens quant a la

importància d’aquest problema, quant a la necessitat de dur una

política consensuada per solucionar aquest problema. I a mi

m’ha agradat una expressió, el context m’ha preocupat per

motius si tan volen externs, però hi ha un tema que està molt bé.

Jo parlava, se’n recordarà que parlava de la Conselleria de

Turisme, el Govern està treballant en una normativa que reguli

la qualitat d’aquest tipus d’activitat per aixecar el nivell, però

m’he aturat aquí. Comprendran que des del Govern dir segons

quines altres expressions poden ser després contraproduents des

del punt de vista de possibles discussions. Però sí que em qued

amb l’expressió de dir “escoltin, hem de pretendre que l’oferta

del tot inclòs sigui la millor oferta de tot el Mediterrani”. Idò me

pareix molt bé, per dues raons, perquè possiblement això reguli

el sector i segona, perquè efectivament nosaltres hem de intentar

que Balears tengui la millor oferta possible. Vull dir, estam

competint, estam competint a un món completament obert,

tenim molts de destins propers que ens fan la competència i per

tant, necessitam que sigui la millor oferta de tot el Mediterrari.

Però no podem deixar de banda que necessitam el concurs

de tots, hi ha d’haver consens polític, hi ha d’haver consens

també amb el sector. Vull dir que el protagonista, el que ha de

decidir per on vol anar ha de ser el sector privat, l’empresari, el

comerciant i nosaltres no som qui per dir-los què han de fer.

Nosaltres tenim l’obligació d’estar al seu costat, o jo ho entenc

així. Tenim l’obligació d’estar en el seu costat i donar suport a

la seva decisió, ajudar-lo en allò que necessitin. I per això jo

crec que és molt important quan jo parlava de què aquest tema

s’ha de debatre..., dins els projectes de turisme la mesa de

concertació social o de diàleg social és un dels temes més

importants, però no només ha de ser des del punt de vista del

sector estrictament turístic, ha de ser des del punt de vista

econòmic. Des del punt de vista de comerç li diré que sobre la

meva taula hi ha un estudi sobre la viabilitat del sector del taxi

i un dels temes que parla, fet per la Universitat, entenc que

perfectament neutral i que està parlant també de la influència

del tot inclòs en la situació econòmica del taxi.

Per tant, jo crec que és un tema que l’hem de debatre entre

tots i buscar les solucions entre tots. Allò que jo li he volgut

explicar, tal vegada no sé si amb massa bona fortuna, és que

evidentment mentre s’arriba a aquest consens el Govern ja ha

estat prenent mesures, ha estat prenent mesures legals, mesures

dins les ordres que estan donant de subvencions per a què

precisament el comerciant se pugui fer amb ells. I li vull dir una

cosa que he sentit molt comú, què us pareix que el problema del

tot inclòs només afecta les zones comercials. No, a no ser que

entenguem com a zona comercial tota la nostra comunitat. A mi

no em sembla bé que centrem el tema, és una postura..., que

centrem el tema només a l’àrea estrictament aferrada a les zones

comercials i en canvi a un territori tan petit com el nostre i no

pensem que els pobles d’interior quan hi ha un problema turístic

no el visquin també. 

És a dir, crec que quan estam parlant d’aquesta situació i

quan estam parlant d’aquestes mesures no les hem de centrar

només a la zona turística, sí que és veritat que és la més afectada

i si tan volen la primera, estàvem parlant de què si es tanquen

establiments en aquella zona, aquesta zona turística serà una

zona degrada, efectivament i que no tens un complement i que

per això tal vegada hi ha algunes empreses hoteleres que posen

botiga, però això no ho podem impedir. Allò que sí podem

impedir és que les posin dins els hotels i per tant, estem

afavorint que els petits empresaris, els petits comerciants

tenguin un avantatge enfront altre tipus d’oferta hotelera que

fora de la nostra comunitat es fa i existeix i a més, va molt bé.

Molt bé, a partir d’aquí el que sí és necessari, a més de les

mesures que el Govern està prenent i que seguirà prenent, de

dinamització urbanística, allà on els ajuntaments colAlaboren i

han de seguir colAlaborant, allà on el sector empresarial també

ha d’aportar, de modernització d’establiments, de defensa d’un

producte diferenciat. El que no pot ser és encara voler vendre

toros i sevillanes a segons quins establiments turístics perquè

això està una mica passat i podem veure que hi ha alguns

establiments que encara ho tenen. Clar, aquí ens hem de posar

les piles tots, sector, administració i evidentment les forces

polítiques, socials i econòmiques, entre tots i possiblement entre

tots trobarem aquesta solució. 

Jo estic content del debat d’avui, que a part de ser una mica

extens sí que ha permès almanco que en aquesta casa hi hagi

una postura comuna que és la de consens de cara a fer front a

aquest fenomen. Esper que entre tots sapiguem treure-ho

endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 6943/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política turística,

derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 3999/04.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que

correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 6943/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a política

turística, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.

3999/04. Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller Celestí Alomar.

Hble. Sr. Diputat.

(Remor de veus i rialles)

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President pel seu afecte i ho agaf com un

reconeixement a la feina feta durant 4 anys, a pesar que crec que

la meva opinió no la comparteix tot el grup parlamentari.

Vàrem tenir una interpelAlació fa 15 dies i vàrem arribar jo

crec a una sèrie de conclusions, el debat en part ens va dur a

poder concretar algunes visions importants damunt allò que és

la situació turística actual. Me quedaré amb les paraules del

Govern que deia que la situació és d’incertesa i no negava les

dificultats en què viu el mercat turístic en aquests moments.

Coincidíem tots en què és un moment de canvis, de canvis

accelerats, que s’estan produint dins el món del turisme i que

això afecta l’activitat turística. Jo el primer que voldria dir és

que aquests canvis accelerats no són canvis d’enguany, són
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canvis de fa estona i un dia com avui en què els mitjans de

comunicació publiquen quines són les perspectives turístiques

del mercat anglès, pareix que hem caigut de l’arbre. No, els

canvis fa estona que s’estan donant, resulta que les hem volgut

amagar en certa manera i com a mínim, no les hem volgut

conèixer i no les hem volgut conèixer perquè crec que anam a

les fires actualment com uns indocumentats. Vàrem llevar la

investigació dels mercats de la Conselleria de Turisme, no tenim

investigació prèvia, anam a les fires turístiques i ens donen

sorpreses tan desagradables com les que tenim avui. Una

baixada del 17% de les reserves no només se pot justificar dient

que hi ha canvis, els canvis ja hi eren fa 5 anys, hi hauríem

d’anar amb una altra actitud. I quan diuen que es contractaran

un 40% menys de llits l’any que ve, l’únic que hem de fer és dir

que tenia raó l’Associació de Cadenes Hoteleres quan ja ens ho

anunciava fa uns mesos i el Grup Popular i el Govern aquest

debat el consideraven com a escandalós. La realitat ens

demostra que aquelles previsions eren certes.

Aquesta situació indubtablement ha encetat un debat social,

un debat social important, en què s’han tocat temes com la

reconversió hotelera, com el creixement urbanístic, el tot inclòs

que avui s’ha debatut aquí. És a dir, són moltes les qüestions

que en aquest moment preocupen la societat, no només els

empresaris, no només els treballadors, sinó la societat en

general. Però nosaltres des del Grup Socialista creim que és

insuficient només aquest debat social. Creim que al costat

d’aquest debat social hi ha d’anar un debat polític i així el Grup

Socialista ho va fer arribar al President del Govern a través del

secretari general del PSIB-PSOE mitjançant una carta dia 1 de

juliol del 2004 i nosaltres vàrem dur una proposició aquí per a

la creació d’una ponència dins la Comissió de Turisme i que el

Grup Popular hi va votar en contra. Creim que aquest debat

polític és necessari, ens mantenim en aquesta posició i creim

que seria important per a aquesta societat que hi hagués acords

polítics, acords entre els grups polítics per arribar a una posició

el més comuna possible i que donés confiança i seguretat als

nostres empresaris i a la gent del nostre país. Ara per dur aquest

debat el primer que hem de demanar és rigor, crec que li hem

d’exigir al Govern rigor, rigor en les seves propostes, rigor en

la seva posició quan arriba aquí en el Parlament i respecte a

aquest Parlament.

I la primera qüestió que vull destacar de la interpelAlació que

vàrem dur a terme dues setmanes enrera és que tan els mitjans

de comunicació com el conseller mateix, o el Govern mateix en

aquell moment, varen destacar que el 2004 s’havia crescut un

17% en relació al mateix període del 2002. Parlam del període

de gener a setembre. Aquesta va ser la notícia que varen

destacar tots els mitjans de comunicació, si miram la premsa del

dia següent ens adonam de què tots destaquen aquest fet i és

l’argument que tenia el Govern per dir a l’oposició, o al Grup

Socialista, miri, les seves argumentacions, o les seves posicions

no són sòlides perquè vostès l’any 2002, any que vàrem aplicar

l’ecotaxa, vàrem perdre un 17% de turistes en relació als que

hem recuperat. Aquesta menció no només la va fer el Govern,

també la va fer el Grup Popular. No m’estendré a llegir les cites

que hi havia dins el Diari de Sessions, però entre el Govern i el

Grup Popular fan fins a 5 mencions en relació al 17% i posant-

ho com a gran argument de la política turística del Govern.

Molt bé, idò hem anat a les estadístiques i hem vist, amb

molta sorpresa, que el Butlletí de setembre del 2002, núm. 129

anam als acumulats i deia: “que l’acumulat de gener a setembre

de l’any 2003 eren 8.491.346 turistes visitants”. Torn repetir, de

gener a setembre del 2003 eren 8.491.346 visitants. L’any

següent també se publica el mateix Butlletí, el Butlletí de la

Conselleria de Turisme que fa el CITTIB, és el núm. 141 i anam

a cercar els acumulats de l’any 2003 i són 9.242.699. És a dir,

el Govern el primer que ens hauria d’explicar és perquè un any

una xifra són 8 milions i l’altre any la xifra són 9 milions, ens

ho hauria d’explicar. Però el que és pitjor i el que no pot fer el

Govern és comparar aquesta xifra que ha variat ell, tendrà les

seves raons, amb una xifra que és la de l’any 2002 que no l’ha

variada. És a dir, això és fer trampes i és com aquells jugadors

de cartes que utilitzen les cartes en benefici seu. Jo crec que si

aquí estiguéssim a una pelAlícula de westerns a aquest jugador

sabríem el que li passaria, segurament no seguiria jugant a

cartes perquè està fent trampes amb les cartes.

Per què aquestes trampes? L’altre dia ja ho argumentava el

Grup Socialista, crim que hi ha una falta d’activitat per part del

Govern davant la situació i aquest comportament del Govern,

torn repetir que és un menyspreu i una falta de respecte al

Parlament, el que fa és amagar aquesta mancança de política

turística davant una situació concreta. No m’estendré a repassar

les activitats que ens assenyalava el Govern a la interpelAlació

passada, però només diré com a detall, també per rigor, per

veure el rigor que empra el Govern quan ve en aquesta cambra,

parlava de Pla de qualitat de 900 empreses, quan les preguntes

que tenim aquí diu que a l’any 2003 eren 236 que feien

referència a hotels i l’any 2004 n’hi havia 144 més. És a dir, les

xifres tampoc quadren en aquest cas, aquests 144 no eren hotels,

eren restaurants, és a dir, ho suma tot per poder fer munt. I no

parlam del Pla de desestacionalització que ja en parlarem un

altre dia perquè també les xifres són molt eloqüents. És a dir, és

un Pla de desestacionalització que més del 50% no se dedica a

desestacionalitzar, se dedica a fer altres tipus d’activitats. El

tema de neteja de platges vàrem veure en el passat ple com es

deia que no s’invertien doblers de l’ecotaxa, quan hi havia

doblers de l’ecotaxa. En definitiva hi havia una falta de respecte

absolut en aquest Parlament per part del Govern a l’hora de

presentar les seves xifres i defensar les seves posicions. Falta de

respecte perquè és incapaç de donar alternatives, de fer

propostes i de donar solucions a allò que és la realitat de les

nostres illes.

Nosaltres en aquesta moció, a més hem plantejat..., creim

que davant d’aquesta situació un dels grans dèficits és la falta de

campanyes de promoció davant els nous mercats emergents. Ens

hem cansat d’incidir i de reiterar que no se fan campanyes de

promoció i per tant, no s’està abordant aquest segment de

mercat. Avui la premsa ens torna cridar l’atenció i fer caure amb

el fet de què en el mercat anglès estan baixant els paquets

turístics i en canvi està augmentat el turisme individual.

Nosaltres no estam abordant, som incapaços d’abordar. Aquesta

inactivitat del Govern a la vegada també amaga que és un

Govern que s’ha venut als interessos dels majoristes de viatges,

que només fa campanyes o dóna recursos als majoristes, però en

canvi és incapaç de fer campanyes dirigides al segment de

mercat més important i més emergent. 

En aquest sentit la nostra proposta és clara, creim que és

necessari fer una campanya i per això ha de negociar amb

l’Estat. Creim que l’esforç, com se va fer altres anys, de

negociar amb l’Estat és important i se pot multiplicar
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l’efectivitat. I creim a més, que hi ha d’haver els recursos propis

de la comunitat perquè ens podria assegurar que la nostra

publicitat duguessin el nom de Balears, o el nom de Mallorca,

Menorca, Eivissa o Formentera i no només duguessin el nom

d’Espanya, que les nostres illes dins les campanyes de l’Estat

poguessin ser el nom important. En definitiva, fer campanyes

pròpies diferenciades de cada una de les illes i per això és

necessari que nosaltres posem recursos, perquè si no posam els

recursos les campanyes només sortiran amb el nom d’Espanya

i a baix, en segon terme, podrà sortir la nostra comunitat o les

nostres illes, però mai tendrem campanyes pròpies que és allò

que teníem fa una sèrie d’anys.

Per tant, esper que donin suport a aquesta moció, creim que

l’hem fet, com sempre, amb un esperit constructiu. Creim que

és necessari cridar l’atenció quant al rigor, creim que és

necessari reconèixer el fet de què hi ha un debat social i que és

bo que hi hagi un debat social i creim que també és necessari

reconèixer que aquest debat social ha de venir acompanyat d’un

acord polític, o almanco d’un debat polític que s’ha de fer en

aquesta cambra i que s’han d’articular els mecanismes

necessaris perquè pugui ser profund, rigorós i extens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. El Grup Parlamentari Popular

ha presentat les esmenes RGE núm. 7176/04 de modificació i

RGE núm. 7177/04 d’addició. Per defensar les esmenes té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

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

Alomar, en primer lloc agrair-li també, com ja han fet en

aquestes diverses intervencions que han tengut darrerament per

parlar de temes turístics, aquest tarannà que vàrem dir l’altre dia

i que també es va demostrar tan en la intervenció del conseller

en la seva compareixença per explicar els pressuposts com en la

seva intervenció que va tenir allà, ja per part del conseller se li

va agrair aquest tarannà i que ens du avui en aquesta moció que

vostès presenten a presentar-los unes esmenes i uns punts (...)

a votar-los favorablement en el cas de què s’aprovin la resta de

les esmenes.

En concret en el primer punt en què vostè parla del tema del

rigor en l’exposició que va fer el conseller al llarg de les seves

intervencions, dir-li que si bé en uns casos diu que s’ha

augmentat aquest 17%, també en alguns casos o sempre en les

seves intervencions quan relaciona el nombre de turistes que

vengueren el 2002 respecte el 2003 va a les xifres que vostè ha

dit de l’1,8 d’augment d’un any a l’altre, però sí que és veritat

també i així es demostra en les dades del CITTIB (Centre

d’Innovació Tecnològiques Turístiques) que fa el Govern i que

estic segur que vostè no dubta i que aclareix que en el 2002

vengueren 6.900.000 i busques d’estrangers i que el 2004 en

vengueren 8.070.540. D’espanyols el 2002 en vengueren

1.563.084 i que en el 2004 quasi 2 milions, 1.936.097. Després

la relació 2002-2004 en vengueren un total de 8.534.127 el 2002

i 10.006.637 el que dóna i he fet personalment els comptes, un

17,250% d’augment i el conseller va dir fent números rodons hi

havia un augment del 17,3% de passatgers que havien

augmentat respecte el 2004. Vostè deu tenir, igual com tenc jo,

les xifres del CITTIB. Per tant, aquí no hi ha cap manca de rigor

en aquest punt, ni molt manco, i nosaltres el que li proposam

canviar en aquest punt i que vostè ho té, és que el Parlament de

les Illes Balears constata que les xifres aportades pel Govern de

les Illes Balears en la interpelAlació precedent en aquesta moció

varen ser utilitzades amb el màxim rigor.

Respecte el punt número 2, el Parlament diu que s’obri un

ample debat social, en això hi estam completament d’acord. I

entenem que des del Govern s’ha obert a través de la Mesa de

Diàleg Social en matèria de turisme un ample diàleg, no només

dins la mesa, sinó en la societat i en les diverses reunions que

amb els diversos estaments o interessats del món del turisme ha

tengut el Govern. Per tant, en aquest punt número 2 li votarem

que sí perquè entenem que realment és així, no té cap discussió.

Respecte el punt número 3 també li votaríem que sí, però

allò que no ens agrada de la seva manifestació és que vostè diu

que hi ha una preocupant situació actual i allò que se va dir per

part del conseller i ho vàrem entendre tots en la interpelAlació i

la compareixença, aquí tenc dades que no val la pena llegir, però

que es va dir que sí hi havia una preocupació de com estava

situat el mercat turístic arreu del món i tot el tema de la

contractació actual amb els nous sistemes de contractació, la

situació mundial i les noves ofertes de mercats, especialment al

llarg de la Mediterrània. Hi havia una certa incertesa en el

turisme que era el que realment passava, però no una preocupant

situació per part de la societat. De totes maneres li votaríem a

favor.

I respecte el punt número 4 allà on també hi hem presentat

una proposta d’addició. Completament d’acord en demanar a

Turespaña de fer aquesta promoció turística. Però també com va

dir el conseller i que nosaltres hi afegim aquí un punt al final i

que diu, vostè n’estic segur que hi està d’acord, vostè quan era

conseller segur que ho va sofrir. Allò que no es pot sofrir és que

si es manté aquesta participació a Turespaña amb els fons de

promoció que fan les comunitats autònomes en base a donar el

50% d’aquella inversió que es produeixi ens produeix a les Illes

Balears per ser una comunitat petita i per tant, de baix

pressupost, una desavantatge respecte a altres comunitats

autònomes, com pot ser per exemple Andalusia, que si

Andalusia inverteix 20 milions de pessetes en promoció, o 40

milions de pessetes en promoció i Turespaña n’hi posa 20, la

comunitat andalusa, per la seva capacitat econòmica, és capaç

d’aportar 20 milions de pessetes més, però en una comunitat

com la nostra, en què el pressupost és molt més baix, ens fa

impossible anar al mateix nivell d’inversió que poden fer en

promoció les altres comunitats autònomes, i és per això que

nosaltres afegim a aquest darrer punt número 4: al que vostès

exposen a la seva proposta de la moció afegir “en el benentès

que l’aportació global de Turespaña a aquestes campanyes sigui

proporcional al pes específic de les Illes Balears en el conjunt

del sector turístic espanyol i sense que s’impliqui

necessàriament en el criteri tradicional de cofinançació al 50%”.

Jo estic segur que aquestes esmenes que nosaltres presentam

a la seva moció i amb aquest esperit de colAlaboració i

d’incertesa i de preocupació que tots tenim i que vostè també ha

manifestat o ha manifestat el Grup Socialista, de buscar
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solucions al món turístic, que avui sembla ser que és un ple

monogràfic sobre es tema turístic, arribem a una acceptació

d’aquestes modificacions que presentam a la seva moció i la

puguem aprovar tots per unanimitat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. En representació del Grup

Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel

Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Bé, des d’Unió Mallorquina demanaríem, en aquesta moció

presentada subsegüent a la interpelAlació de política turística pel

Grup Parlamentari Socialista, la votació separada dels quatre

punts, i demanaríem la votació separada perquè des d’Unió

Mallorquina votaríem a favor als punts 1, 2 i 3 i votaríem en

contra del punt número 4.

Quant al punt número 1 estaríem disposats a votar a favor

perquè, tal i com s’ha presentat a la proposició no de..., o a la

moció, és simplement una declaració d’intencions, i nosaltres,

des d’Unió Mallorquina, votaríem a favor en el benentès que no

pensam que el Govern no hagi utilitzat amb total rigor tant les

dades estadístiques com les pressupostàries a la seva

compareixença. De la mateixa manera també votaríem a favor,

si és que s’acceptàs, l’esmena presentada pel Grup Popular, però

consideram que és innecessària.

Quant al punt 4, en aquest cas estam en contra del punt 4 tal

i com l’ha presentat el Grup Socialista, i també estam en contra

de la moció o de l’esmena presentada pel Grup Popular, i

m’explicaré: nosaltres no és que des d’Unió Mallorquina

estiguem en contra que hi hagi acords amb Turespaña, però

pensam que aquesta no és la solució; pensam que les

competències en matèria de turisme són d’aquesta comunitat

autònoma, que la promoció turística s’hauria de fer per part de

la comunitat autònoma i que el problema és un problema, com

sempre, de doblers, de finançació, i allò que no hi ha és una

finançació adient o adequada perquè es pugui dur endavant tota

la promoció turística que és necessària fer en aquestes illes.

Pensam que el turisme és la principal indústria d’aquestes illes,

que en aquestes illes depenem directament o indirecta del

turisme en més d’un 80%, i que hauríem de tenir la finançació

adequada per fer una promoció adient i que, fins i tot, si a

qualque moment, com hi ha hagut a altres sectors, hi ha

situacions d’un perill, d’una possible..., no diré crisi però un

possible canvi d’inflexió, s’han de fer les inversions necessàries

perquè això no es produeixi. De la mateixa manera que s’ha fet

dins l’Estat espanyol a altres sectors en moments determinats,

com pugui ser la siderúrgia o com puguin ser les drassanes o

altres sectors.

No dic que s’estigui produint, però si en el futur es produeix

hem de tenir la finançació adient. I és un problema de

finançació, i nosaltres des d’Unió Mallorquina estarem al costat

de tots els grups en una reforma de l’Estatut o en qualsevol altra

mesura que suposi o que beneficiï la finançació de les nostres

illes.

Quant al punt número 4, en allò amb què sí estam d’acord en

aquest punt número 4 és que quan el Govern faci la promoció de

les Illes s’ha de fer amb productes diferenciats per a cada una de

les illes, nosaltres celebram aquí que el Grup Socialista hagi

canviat aquest criteri, que no tenia així la passada legislatura, i

que ara estigui disposat a fer aquesta promoció per illes. Des

d’Unió Mallorquina consideram que els productes turístics de

Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera són productes

turístics absolutament distints, i que han de tenir una promoció

absolutament distinta. 

I per això demanam la retirada d’aquest punt número 4,

perquè pensam que no és la solució. Votaríem a favor dels punts

números 1, 2 i 3, i demanam la retirada d’aquest punt número 4.

I si el Grup Socialista decideix no retirar aquest punt número 4

votaríem en contra, de la mateixa manera que si s’accepta

l’esmena del Grup Popular també votaríem en contra de

l’esmena del punt número 4 del Grup Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

idò és una llàstima que en un dia com avui, que es parla tant de

turisme, no hi pugui ser el conseller de Turisme, el conseller

actual, em referesc; el que era l’anterior conseller i que esperem

que ho torni ser en el futur sí que és aquí present.

(Rialles)

De totes maneres..., de totes maneres comprenem...

(Remor de veus)

...comprenem perfectament que té altres obligacions el

conseller actual de Turisme, i que és necessària la seva

presència avui a la World Travel Market per promocionar -com

diuen alguns mitjans de comunicació- per promocionar les Illes

Balears i especialment el turisme familiar, turisme que està

patint una reducció a les nostres illes en conjunt i en alguna

especialment, i li desitjam que tengui molts d’èxits en la seva

tasca, en la seva estada a Londres, i que els actes de demà, que

seran els centrals de les Illes Balears, tenguin tanta presència de

famosos com la festa a les discoteques es farà el dia següent, el

dijous, a Pachá Londres i que ha venut ràpidament les 1.000

entrades de què disposava.

En canvi nosaltres crec que enguany no tendrem presència

de famosos, ni tan sols la de Michael Douglas, aquell que

havíem concretat. Ara bé, no sé molt bé si lamentar-ho o si no,

perquè comptar amb les seves presències a la World Travel

Market amb ficades de pota... O sigui que tal vegada aquí no hi

sortirem perdent molt. Però bé, el Sr. Flaquer i el Sr. Matas, tots

sols sense més famosos, es basten per doblar els turistes, com

varen aconseguir a Rússia, segons va dir el portaveu del Grup

Popular.
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(Remor de veus)

Bé, entrant en el tema; “incertesa i dificultats”, comença

l’exposició de motius de la moció del Grup Socialista, incertesa

i dificultats que va reconèixer el conseller Flaquer. Fins aquí

crec que hi va arribar, però a partir d’aquí negà qualsevol

problema; quan se li diu que la temporada no és bona, que té

problemes, idò el conseller s’enfada i fa aquestes qüestions com

el 17% d’augment, que es repeteix una i una altra vegada. Bé,

si així el conseller Flaquer o el Grup Parlamentari Popular estan

satisfets, idò molt bé, ens alegra que estiguin satisfets. Jo crec

que el conjunt de la ciutadania, l’empresariat turístic, els

treballadors, no estan tan contents. Ha estat una temporada que

no ha estat bona, una temporada en la qual hi ha hagut

dificultats, i possiblement unes dificultats que en el futur puguin

ser majors si no es prenen les decisions que s’han de prendre i

es tenen encert en aquestes.

Jo, sincerament, no vull parlar de xifres concretes. Ara el

portaveu del Grup Parlamentari Popular ens ha llegit una

quantitat de xifres impossible de retenir i apuntar-les aquí, però

jo crec que ens equivocaríem si s’agafen de manera tendenciosa

determinades xifres per quedar-nos tan contents. Allò cert és

que declaracions de les organitzacions empresarials hoteleres

diuen que la majoria dels hotels han reduït ingressos, la majoria,

no tots, no tots, la majoria han reduït ingressos. Alguna patronal

de restauració ha parlat de 30% de reducció d’ingressos, s’ha dit

això per representants empresarials de restauració. 

També és cert que s’ha reduït ocupació en el sector turístic

i que s’ha reduït la qualitat d’aquesta ocupació. Tenim un

problema laboral i tenim uns canvis de tendències que hem vist

-qüestió positiva- que hi ha un augment del turisme espanyol

però que en molts de casos no compensa les pèrdues que s’han

produït de determinats mercats de turisme estranger; molt

especialment he de dir que els mercats clàssics, tradicionals,

s’estan recuperant i sembla ser que no avançam o que

retrocedim en els nous mercats emergents on s’havia fet una

feina i que el resultat és francament dolent enguany.

Per tant ens estam trobant amb una situació que jo crec que

aquí en el debat es parla de canvi de model, i també diu algú

“bé, quin canvi de model podem fer?, quin altre model

alternatiu?”; jo no parlaré tant d’això, però jo crec que s’està

acabant un cicle, un cicle turístic que venia d’una determinada

manera, i que s’han de reconsiderar totes les qüestions i ens hem

de preparar per a canvis substancials de cara als propers anys,

i jo crec que en aquesta moció del Grup Parlamentari Socialista,

a la qual nosaltres donam suport de manera íntegra, tant ens és

que es voti conjuntament com per separat, idò s’anuncien

algunes de les qüestions -evidentment no totes- que són

importants, i comença parlant i demanant rigor en la utilització

de dades estadístiques. Jo crec que això és important; amb això

tan sols no resolem res, també és evident, però si les dades

estadístiques ens han de servir per a alguna cosa ha de ser per

situar-nos en la realitat, veure què és el que passa, fer previsions

i adoptar les millors polítiques de cara al futur. Per allò que no

haurien de servir, i jo comprenc que és una temptació molt

grossa, és per a la seva utilització tendenciosa per fer quedar bé

el Govern o per fer quedar bé un determinat conseller. Amb

això tal vegada quedarà molt content però no ens serveix

absolutament per a res, i jo crec que aquí s’ha fet una utilització

tendenciosa i sense rigor de les dades estadístiques, i per tant és

perfectament exigible el que planteja el punt 1 de la proposició

del Grup Socialista sense més afegits; tal com ve redactada

pensam que s’hauria d’aprovar.

I després es fan consideracions sobre el debat social. Jo crec

que aquest debat és molt important, aquí al Parlament està

venint tot sovint també el tema turístic, avui, com deia algú,

quasi monogràfic. Així i tot qüestions com el model territorial,

absolutament lligat al futur turístic, no és fàcil que entrin en el

debat. El debat sobre turisme residencial en relació al turisme

hoteler, que és d’una gran transcendència, la potenciació del

turisme de marxa, de discoteques, enfront del turisme més

tradicional i més familiar, la compatibilitat dels dos models

sobre una mateixa zona geogràfica, són temes que estan en

debat i que és bo que es produeixi, però pensam que com a

forces polítiques, com a govern i la resta de forces polítiques

hauríem de mirar de trobar, que creim que és també allò que es

demana en el punt número 3, uns acords concrets, unes

decisions que poguessin tenir el major suport social, el major

suport social vol dir de tots els sectors afectats, vol dir

empresaris però vol dir treballadors, també, que estan patint les

conseqüències, i els grups polítics seria bo que s’arribàs a un

acord.

I també el punt quart, que combina, entenem nosaltres, la

necessitat d’acords amb Turespaña amb la necessitat també de

promocions específiques per a cadascuna de les illes, també,

amb una certa autonomia i adreçades també al turisme

individual, que cada vegada tendrà una major importància.

Per tots aquests motius, ja dic, el Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds dóna suport a aquesta moció del

Grup Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, continuam amb el tema, i per part

del Grup del PSM-Entesa Nacionalista anunciam el suport a

aquesta moció, si bé amb alguns matisos.

Respecte del primer punt, que censura la utilització que ha

fet el Govern de les dades estadístiques, nosaltres no volem

entrar en si les dades estadístiques que ha donat el Govern són

les reals o no; el que volem qüestionar és el fet que es valori la

temporada turística en funció del nombre de turistes que passen

per l’aeroport. És a dir, a partir d’ara al responsable turístic que

públicament avaluï la temporada turística en funció del nombre

de passatgers li haurien de treure la targeta vermella, suspès,

“vostè no entén de turisme, està suspès i per tant no està

habilitat per ocupar aquest càrrec”, perquè hem de tenir en

compte els passatgers, però sobretot les estades turístiques i la

despesa turística, i això és el que ens diu si la temporada ha estat

bona o dolenta. I a més a més, com deia el Sr. Matas, escoltar la

gent.

Aleshores aquí s’ha fet una utilització perversa dels

passatgers de l’aeroport per intentar amagar el que és un clam,

i és que tornam estar instalAlats en la mateixa situació que
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estàvem els anys noranta. Les orelles al llop no les vàrem veure

el 2002 ni el 2003, les hi vàrem veure l’any 89, l’any 90, i

només una situació internacional va evitar que aquí es

prenguessin les reformes estructurals que s’havien d’haver pres

i que ara s’han repetit amplificades. Avui tenim els problemes

dels anys noranta amplificats.

Llavors la segona qüestió. Jo crec dins el debat turístic hem

de contemplar dos factors: un naturalment és el de la promoció,

i l’altre són les actuacions sobre l’oferta. Quant a la promoció

naturalment que ha de ser diversificada per illes, però no només

de diversificada per illes sinó també tenint en compte els distints

segments que hi ha de l’oferta turística, i proporcionalment no

només hem de fer promoció del turisme de sol i platja, sinó que

hi ha altres alternatives, que són el turisme esportiu, de natura,

cultural, l’agroturisme, i dins l’oferta turística tots aquests

segments o subsectors, si volen, han d’estar contemplats.

Respecte de l’oferta, aquí constatam que no hi ha recursos,

per actuar sobre l’oferta fins ara no hi ha hagut recursos.

Aquella experiència que va acabar malament podria tenir tots

els defectes del món, però era la primera experiència de dedicar

uns recursos anuals sobre la diversificació de l’oferta turística

i, si volen, per fer front a aquelles reformes estructurals que

s’havien d’haver iniciat els anys noranta i que s’aparcaren

perquè moriren d’èxit gràcies no a les nostres actuacions, sinó

als problemes dels nostres competidors. Per tant aquí també dins

el debat s’ha de plantejar com fer evolucionar el turisme cap a

un turisme de sol i platja, que n’hi ha d’haver, però que s’ha

complementar amb altres ofertes que ajudarien també la

desestacionalització. El vell debat.

Bé, i ara aquí finalment s’ha suscitat un debat sobre les

campanyes en colAlaboració amb Turespaña. Per part del Partit

Popular es presenta una esmena que si el grup proposant de la

moció l’acceptàs entenem que la completa, i per tant Turespaña

ha de tenir en compte el pes de cada comunitat autònoma sobre

el turisme, i realment el que no pot ser és que nosaltres, a través

del que es diu solidaritat, aportem els recursos fiscals que

genera el turisme a les Illes Balears cap a comunitats autònomes

competidores turístiques i que amb els nostres imposts poden

destinar grans recursos a la promoció turística, i aleshores, bé,

jo pos 10 i el Govern en posarà 10, i com que a Balears només

en poden posar 1 només en posarem 1; no és correcte, això.

Aleshores s’ha de fer una promoció si..., bé, això si, com deia el

Sr. Nadal, el Govern espanyol ha de fer promoció. Aquí tenim

competències exclusives en matèria d’ordenació del turisme,

però el que passa sempre, aquesta superposició de

competències, el Govern de l’Estat continua fent promoció.

D’acord, l’ideal seria que el Govern de l’Estat transferís els

recursos; no que transferís els recursos, que ja el sistema de

finançament impedís que el Govern de l’Estat tengués recursos

per fer el que no ha de fer, el que hem de fer les comunitats

autònomes, però vaja, mentre això no arribi, mentre no tenguem

aquest concert econòmic que ja evitaria tots aquests debats, la

veritat és que per a l’any 2005 els pressuposts generals de

l’Estat preveuen uns pressuposts en promoció turística

d’Espanya i que hem d’intentar condicionar des d’aquí.

Per tant acceptaríem aquesta esmena perquè les campanyes

de promoció turística que es facin amb convenis entre el Govern

de l’Estat i els governs de les comunitats autònomes han de ser

proporcionals al pes turístic de cada comunitat autònoma. Han

de ser diversificades, i per tant no es pot promocionar

genèricament Espanya, hem d’acabar amb aquest patrioterisme

espanyol a l’hora de fer promoció exterior, sigui en turisme o

sigui en productes; jo he tengut ocasió d’assistir un parell

d’anys al consell d’administració de l’Institut de Comerç

Exterior i aquesta era una batalla diària per convèncer-los que

no poden promocionar els vins d’Espanya, per exemple, perquè

això és promocionar La Rioja, i si volen ara tal vegada alguns

altres vins poderosos però que a nosaltres ens ven, i el mateix en

turisme, que no es pot promocionar España sinó que s’ha de

promocionar Illes Balears, Illes Canàries, Andalusia..., i en això

no hi ha manera, és a dir, són uns nacionalista exacerbats en

aquestes qüestions. D’aquí que també sigui necessari que els

recursos s’utilitzin correctament i com més diversificats millor

perquè seran més eficaços.

Per tant, resumint, donam suport als quatre punts de la

moció entenent que l’esmena que presenta el Partit Popular al

número 4 encara la milloraria més i millor la podríem votar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Celestí

Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Marí, jo crec que vostè s’ha posat de perfil, s’ha

posat de perfil i amb tot l’afecte del món i amb tot el tarannà

possible li diré que quan ha pujat aquí era el viu retrat de mister

(...), perquè vostè va utilitzar el 17%, el va utilitzar el Govern;

va utilitzar el Govern el 17% per desqualificar els arguments del

Grup Socialista, i aquest 17% neix d’una situació que no ens ha

explicat vostè ni el Govern ha explicat, que és com a un

document oficial del 2003 apareix una quantitat de 8.491.000

turistes, i la mateixa quantitat corresponent al mateix període i

al mateix any l’any següent apareixen 9.242.000 turistes. Com

és que en el Butlletí número 141, si no ho record malament,

apareixen més de 9 milions i al 129 apareixen menys de 9

milions. 

És a dir, això és el primer que ens ha d’explicar el Govern.

Jo crec que té explicació, però el que el Govern no pot fer, si ha

rectificat aquestes xifres, és utilitzar les xifres rectificades i

comparar-les amb un any que no les han rectificades, perquè

llavors el resultat és fals. El resultat és fals, i un resultat que

vostès saben conscientment que és fals, l’utilitzen per furtar a

aquesta cambra un debat, per anar en contra dels arguments

d’un grup parlamentari, i això és el que ens han d’explicar, ens

ho hauran d’explicar. Avui no ho han explicat però ho

explicaran perquè ho continuarem demanant, volem saber per

què xifres oficials es canvien d’un any per l’altre, i no dubtam

que hi hagi una explicació, però també llavors volem saber per

què es fa el mal ús d’aquestes xifres comparant-les amb un any

en què no s’han canviat. I aquesta és l’acusació que feim

nosaltres. Vostès utilitzen aquestes xifres en benefici seu i

furten el debat en aquesta cambra.

Per tant nosaltres no podrem donar suport a la seva esmena,

perquè creim que han actuat equivocadament. Han actuat

equivocadament i avui era un bon dia per reconèixer el seu
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error. No ho han fet. I els remet al Diari de Sessions i veuran

com les quatre referències que fa el Govern les utilitzen per anar

en contra dels arguments, que no era un debat de xifres sinó uns

arguments polítics, de debat més profund, i el Govern utilitza

aquestes xifres per anar en contra dels arguments. Davant la

falta d’arguments ens treuen les cartes marcades. Això és el que

deim. Per tant, com li deia, no acceptarem l’esmena.

La segona esmena, la que fa referència al número 4, jo li

voldria dir, primer, que no sé quin és el criteri tradicional de

cofinançament al 50%. Està equivocat, el criteri no és un criteri

tradicional, és el criteri que va aplicar el Partit Popular al pacte

de progrés aquí, i ho hem de deixar ben clar. No és un criteri

que es fes cada any, és el que va aplicar, la recepta que va

aplicar el Partit Popular del Sr. Aznar al pacte de progrés,

perquè es pensaven que no tendríem recursos suficients per fer

les campanyes, i tant és així que quan varen guanyar..., hi va

haver el canvi de Govern a les Illes Balears el Partit Popular, el

govern actual, no va posar els doblers que faltaven per a aquest

conveni, no va posar els doblers que faltaven per al conveni, i

el govern de Madrid no els els va demanar, varen firmar un

document que no era necessari. És això a què ens referim:

vostès estan jugant. Ara..., és a dir, ja han jugat a cartes, avui, i

ara ens proposen passar a allò que és el gobelet, a allò que és

passar el “trilero”, ara començarem a moure les peces. No, no

és una situació tradicional, era allò que aplicava el Partit

Popular al pacte de progrés.

Segona. Si llegim la redacció de la primera part de la seva

esmena és absolutament incoherent. Si l’aplicam podríem

deduir que en lloc de posar el 50% només ha de posar el 25%,

que és el pes de Balears dins Espanya. Per tant, davant aquesta

incoherència, davant aquest ús que creim pervers que volen fer

d’aquesta esmena, nosaltres no els podem aprovar aquesta

esmena, acceptar, perquè no podem confiar al seu ús, al seu

maneig una moció d’aquestes característiques. Vostès no estan

actuant de forma sincera, vostès estan menyspreant el

Parlament, vostès estan jugant a “trilerisme” polític, vostès

vénen aquí i ens posen una esmena incoherent i incerta per anar

a jugar davant Madrid. 

Per tant, miri, jo crec que la sensibilitat del govern de

Madrid serà alta, jo crec que el govern de Madrid ja ha anunciat

que farà més esforços que mai, que les seves inversions seran en

proporció al pes de cada una de les comunitats. Va esmentar

explícitament Balears i Canàries, que serien comunitats que

sortirien afavorides a les campanyes d’enguany. Per tant aquesta

certesa jo la tenc, la tenim perquè el Govern així ho ha anunciat.

El que no tenim és la certesa del fet que vostès facin ús adequat

d’una moció com aquesta, i per tant no els acceptarem l’esmena.

De totes maneres moltes gràcies als altres grups. Sr. Nadal,

jo només li vull dir que nosaltres no hem canviat d’opinió. Jo li

he mostrat unes campanyes que es feien, que era la primera

vegada que s’han fet campanyes per illes separades, per a les

quatre illes, i que per tant era un criteri que ja venia de la

legislatura anterior. Aquí té el document, l’hi puc fer arribar i ho

podrà comprovar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. Sr. Alomar, si em permet..., Sr.

Alomar, si em permet, el Sr. Nadal li ha fet una petició per a

votacions separades. Vostè què opina?

(Intervenció inaudible)

Perfecte. Idò, senyores i senyors diputats, passam a votar per

separat el punt número 1. Passem a votació.

24 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

rebutjat el punt número 1.

Passam a votar, senyores i senyors diputats, el punt número

2.

Per unanimitat, per tant, queda aprovada.

Senyores i senyors diputats, anam a votar el punt número 3.

Aprovat per unanimitat.

Senyores i senyors diputats, anam a votar el punt número 4.

23 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Per tant, queda

rebutjat el punt número 4.

IV) Proposició no de llei RGE núm. 3590/04, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a parador

nacional de turisme a l'illa de Menorca.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3590/04,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a parador

nacional de turisme a l’illa de Menorca. Té la paraula la Sra.

Diputada, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré breu

en l’exposició, creiem o crec que tots els que som avui aquí

compartim, o vull pensar que serà així, la possibilitat de

disposar d’un parador a l’illa de Lazareto de Menorca, i creiem

que seria beneficiós tant per a l’activitat econòmica de l’illa

com per a la recuperació i conservació del patrimoni històric.

Tot el que sigui la millora de la qualitat de l’oferta i la seva

diversificació són dos elements essencials en el

desenvolupament del model turístic balear, capaç de plantar cara

a la creixent competència d’altres destinacions turístiques de

vacances i amb l’avantatge competitiu en matèria de preus de la

zona externa de l’euro. En aquest context, la diversitat de

l’oferta turística, unida a una adequada relació qualitat-preu,

influeix en el client potencial com a factor de considerable

importància a l’hora de decidir una destinació de vacances,

capaç de respondre a les seves expectatives.

Les Illes Balears no són alienes a aquesta realitat i per aquest

motiu es treballa de forma intensa en la millora constant de la

nostra oferta turística, tant a l’àmbit dels municipis com del

sector empresarial, com de la formació dels nostres

professionals i la modernització de les infraestructures. En el

sector de l’allotjament turístic les illes han contingut el

creixement de la seva oferta i paralAlelament han elevat la
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qualitat dels seus establiments, amb un creixement de les

categories més altes d’oferta i una segmentació d’elevats nivells

de qualitat de nous índexs de mercat, com els allotjaments en el

mitjà rural.

Però les Illes Balears tenen una àmplia diversitat d’oferta,

però manquen fins al moment d’una tipologia d’allotjament

turístic que, per les seves característiques de singularitat i

recuperació de patrimoni històric, suposaria un impuls

important a la línia de millora de qualitat i diversificació, que

són els paradors nacionals de turisme. Espanya compta amb 89

paradors, a Canàries 4, i després d’unes gestions del Govern,

realitzades juntament amb les administracions públiques

d’Eivissa, ara possiblement comptarem amb un a Dalt Vila, en

el centre històric de Dalt Vila.

Així mateix, el Govern de les Illes Balears ha plantejat a la

Secretaria d’Estat de Turisme i Comerç la possibilitat que

Menorca s’incorpori també a la xarxa de paradors, amb un

establiment que podria situar-se a l’illa de Lazareto. El parador

permetria la posada en valor d’un lloc històric de gran interès i

que contribuiria a la millora de l’oferta de qualitat i a la

desestacionalització turística.

Per tot això, demanem a tots els grups parlamentaris que

donin suport a aquesta proposició no de llei, de manera que

Menorca, que l’illa de Lazareto comptés amb un parador

nacional de turisme.

Res més, moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident Segon substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista ha presentat una esmena de modificació, la RGE

núm. 7027/04, i per defensar-la té la paraula el diputat Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Intentaré també ser breu. Vull anunciar, en primer lloc, ja

d’entrada, el nostre suport a aquesta iniciativa. Consideram,

sense cap dubte, consideram positiu que les actuals

instalAlacions del Llatzeret de Maó es reconverteixin a fi

d’allotjar en un futur un parador de turisme. Les nostres

motivacions són clares i ben evidents.

El nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa Nacionalista

aposta per un turisme de qualitat, un turisme que no incrementi

la pressió urbanística i un turisme que ajudi a trencar el cercle

viciós de la desestacionalització. S’ha parlat, avui ho hem vist,

molt en aquesta cambra, de diversificar l’oferta turística i n’hem

sentit moltes teories, però el que és indubtable és que la mateixa

existència d’un parador suposaria una clara eina de

diversificació del producte turístic menorquí.

Des del PSM sempre hem cregut i defensat que, si bé s’ha

de mantenir, cuidar i millorar el tradicional turisme de sòl i

platja, s’ha d’obrir l’oferta a altres tipus de turisme, turisme

cultural, mediambiental, de descans, etcètera. Un parador a

Menorca suposaria, llavors, ampliar les possibilitats turístiques

de la nostra, amb un efecte multiplicador que podria ser clau per

incrementar el molt migrat encara turisme d’hivern. I és que els

valors ambientals, paisatgístics, històrics, etcètera, de la

ubicació a l’illa del Llatzeret són indubtables; un edifici de

finals del segle XVIII, principis del XIX, en excelAlent estat de

conservació, situat a un illot ben enmig del Port de Maó, reuneix

totes les condicions per fer-hi una oferta turística atractiva,

diferent i complementària de la ja existent.

Senyores diputades i senyors diputats, el Pla estratègic 2004-

2008 de l’empresa pública Paradores de Turismo, SA, diu

textualment: “Con una comercialización orientada a cubrir los

objetivos, vamos a captar nuevos segmentos de clientes

pretendiendo sobre todo una desestacionalización de la

demanda. La actividad de paradores debe servir como

instrumento de la política turística, proyectando una imagen de

modernidad y de calidad de nuestro turismo y contribuyendo

a la integración territorial a la recuperación y mantenimiento

del patrimonio histórico artístico del país y a la preservación

y disfrute de espacios naturales.”

En definitiva, són una sèrie d’objectius estratègics que un

parador Llatzeret de Maó acompliria perfectament, com ja va

fer palès en el seu moment el Consell Insular de Menorca. Però

si més no hi ha una altra motivació, menor tal vegada, perquè

defensem la creació d’aquest parador, com tots vostès saben,

actualment l’edifici del Llatzeret és depenent del Ministeri de

Sanitat i la veritat és que les seves instalAlacions estan

absolutament infrautilitzades, només està obert del 7 de maig al

5 d’octubre i la major part del temps està reservat a personal

sanitari. La conversió del Llatzeret en un parador de turisme

suposaria, així mateix, optimitzar l’ús d’aquestes instalAlacions,

emprades avui per avui només cinc mesos a l’any.

Però bé, ja hem exposat ara el nostre acord amb la

proposició no de llei, entrem ara en el contingut de l’esmena,

que no suposa una divergència sinó una aportació per millorar,

al nostre entendre, el redactat de la proposta. Així, la nostra

esmena pretén en primer lloc que el Parlament de les Illes

Balears, quan s’adreci al Govern de l’Estat, ho faci acomplint la

legislació que aquest mateix Parlament ha aprovat. Així la Llei

de normalització lingüística, en el seu article 14, diu

textualment: “Els topònims de les Illes Balears tenen com a

única forma oficial la catalana”. I el Llatzeret, que es refereix a

una illa que ha agafat el nom d’un edifici és un topònim; per

tant, simplement, també pretenem que s’acompleixi la Llei de

normalització lingüística i que aquest Parlament no faci el

ridícul de demanar una petició a Madrid incomplint la pròpia

llei que ell ha aprovat.

Per tant, el topònim correcte del Llatzeret, i no Lazareto,

com diu la Sra. Sugrañes, i com figura al text de la proposta. I

no és un tema menor perquè, per a nosaltres almanco i esperem

que per al Partit Popular que té competències en aquest sentit,

en normalització lingüística, la normalització lingüística mai no

és un tema menor.

Bé, la nostra esmena té un altre vessant, proposam eliminar

la paraula “preferentment” que apareix al text de la proposta,

diu la proposta: “preferentment a l’illa del Llatzeret”. Idò no,

nosaltres pensam que no hi ha d’haver dubtes sobre la posició
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d’aquest Parlament, aquesta cambra representa el poble de les

Illes Balears i no s’ha d’adreçar a Madrid per fer una

recomanació, sinó exposant allò que considera just; perquè el

redactat actual de la proposta ve a dir: mirin, senyors del

Govern de Madrid, a nosaltres, els de les Illes, ens agradaria que

ho fessin aquí, però com que vostès comanden, vostès disposin;

això no ens sembla correcte ni digne del nostre Parlament.

Creim, i pens que tots els grups de la cambra coincidirem,

si creim que l’illa del Llatzeret és la ubicació adequada, així ho

hem d’expressar, així ho hem de reivindicar i així ho hem

d’instar al Govern de l’Estat, perquè, preferentment, vol dir que

només feim un suggeriment, que exposam una preferència, però

que en el fons la ubicació ens és igual. Consideram que el

Parlament de les Illes Balears no ha d’emprar frases ambigües,

ha de dir el que considera millor per a Menorca i per a les Illes,

sense donar-li més voltes. I a més, hi ha una altra qüestió que

ens reafirma en la necessitat d’eliminar aquest preferentment.

Si, segons figura en el Pla estratègic de l’empresa pública

Paradores de Turismo, s’està estudiant la possibilitat del

Llatzeret de Maó, per ubicar-hi un futur parador, no embullem

ara nosaltres la troca, no obrim ara el ventall amb la paraula

preferentment, no facem possible que s’ajorni la decisió

introduint nous elements, no possibilitem dubtes que generin

retards i nous estudis.

A més, si amb aquesta ubicació a l’illa del Llatzeret,

possiblement hi ha consens, no tenim la seguretat que a un altre

lloc el consens es mantingués. El Parlament de les Illes Balears

no hauria de votar una ubicació oberta, deixant a Madrid la

darrera paraula, com si no hi tinguessis res a dir més que

expressar una preferència o un desig. Al nostre parer, el

Parlament de les Illes Balears ha d’instar el Govern de l’Estat a

crear a l’illa del Llatzeret del Port de Maó un parador de

turisme, perquè açò és bo per a Menorca, per al turisme per

Menorca, per a l’economia de Menorca i, en definitiva, per a les

Illes Balears. I açò ho hem de fer sense ambigüitats i sense

dubtes. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Mixt,

té la paraula el Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Molt breument i per manifestar que en aquest tema els

diputats d’Unió Mallorquina feim de portaveus dels nostres

socis menorquins, d’Unió de Centristes de Menorca, que donen

suport a aquesta iniciativa. Unió Mallorquina vol manifestar el

seu suport entenent que la creació d’una instalAlació turística a

un lloc tan emblemàtic com és el Port de Maó és una iniciativa

molt beneficiosa per a l’illa de Menorca. I per tant, votaríem a

favor d’aquesta iniciativa i si s’accepta també votaríem a favor,

com no podria ser d’altra manera, de l’esmena presentada pel

PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló'.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

També el nostre grup volem manifestar el nostre acord amb

aquesta proposició no de llei, sobre la creació d’un parador

nacional de turisme a l’illa del Llatzeret de Menorca, com s’ha

explicat, pels seus valors històrics i de situació en el port. I

també dir que donarem suport perquè creim que són molt

encertades, molt assenyades les esmenes que ha presentat el

PSM.

Tot i considerar, com he dit, el nostre vot favorable i estar

d’acord que a través d’aquesta fórmula es recupera un patrimoni

històric important per a Maó, i que permet també una oferta

turística distinta i d’una major qualitat, voldríem aprofitar per

al fet que també es plantejàs que és una illa petita, com sabem,

i que qualsevol actuació que es pugui front a temes urbanístics

o turístics s’hauria de fer amb la màxima prudència i respecte a

l’entorn i al medi ambient. I per tant que aquesta actuació d’un

parador nacional, idò tengués, o en aquest cas, es pogués

utilitzar, o es poguessin donar o entendre que té les condicions

idònies per aplicar la construcció o recuperació bioclimàtica,

tenint en compte aspectes fonamentals com és l’energia i com

és l’aigua.

Vull recordar que actualment les aigües residuals s’aboquen

directament a la mar i que això va ser motiu de reiterades

preguntes que vàrem fer a l’anterior legislatura per part del

nostre grup, per tal de poder intentar redreçar aquesta situació.

Entenem que tot això s’ha de tenir en compte a l’hora de fer

qualsevol actuació a l’illa de Lazareto; i sobretot, com dic, és

una bona oportunitat, precisament perquè pugui ser més (...)

d’un parador, idò pugui tenir aquestes característiques, com dic,

bioclimàtiques.

Creim també que s’hauria de tenir en compte la mobilitat

que això pot dur dins el Port de Maó, és un tema important, i tot

i que no hem presentat cap esmena respecte d’això sí que

voldríem que constar en el Diari d’aquesta cambra que s’han de

tenir en compte aquests temes que he dit anteriorment, així com

dic, la mobilitat de vaixells que hi hauria d’haver d’un lloc a un

altre i que tot això pot dur i pot comportar després algunes

instalAlacions de ports o d’actuacions que s’han de preveure o,

almanco, nosaltres entenem que s’hauria de fer a molt petita

escala, sense alterar per a res el que seria el Port de Maó, i

sobretot també per evitar un tema fonamental que és la

contaminació de les aigües. Són aspectes que nosaltres creim

que s’haurien de tenir en compte i per això voldríem, com dic,

tot i estar d’acord amb aquesta proposició no de llei, que

s’incloguessin aquests elements a l’hora de poder fer arribar o

que es dugués a terme aquesta actuació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir, en

primer lloc, que des del Grup Parlamentari Socialista,

compartim la majoria dels motius en què el grup proposant

fonamenta la proposició no de llei que ara ens pertoca debatre.
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Certament creim que la millora de la qualitat de l’oferta i la seva

diversificació són dos elements essencials en el

desenvolupament d’un model turístic balear, capaç de fer front

a la competència d’altres destinacions, així com que la diversitat

de l’oferta, unida a una adequada relació qualitat-preu, influeix

en el client potencial com a factor de considerable importància

a l’hora de decidir la destinació de vacances.

Lamentam però que el Govern de les Illes Balears no sigui

capaç de dur endavant polítiques a l’àmbit turístic que permetin

fer realitat a la nostra comunitat aquesta oferta de qualitat

diversificada i amb una promoció adequada del producte turístic

que s’ofereix des de cadascuna de les quatre illes. I és

precisament des dels plantejaments esmentats i amb l’intent de

vincular l’illa de Menorca al reconegut circuït d’allotjaments de

paradors nacionals, des dels quals el Consell Insular de

Menorca, agafant la iniciativa en aquest tema, presentà el 5 de

maig del 2003 una proposta forma al Govern central, llavors

governat pel PP, per desenvolupar un projecte que convertís

l’illa de Lazareto en un parador de turisme. Em permetrà

incomplir el diputat del PSM-Entesa Nacionalista la Llei de

normalització lingüística, però, com a qüestió popular, jo

anomenaré aquesta illa com a Lazareto i no Llatzeret.

(Remor de veus)

Mitjançant aquesta proposta es pretenia la formulació d’un

conveni de colAlaboració amb el Ministeri de Sanitat, propietària

de Lazareto; la Secretaria d’Estat de Comerç i Turisme del

Ministeri d’Economia i el Consell Insular de Menorca per dur

endavant el projecte i aconseguir que Menorca disposés

efectivament d’un parador turístic. Res de tot açò va ser

possible, la proposta insular de convertir Lazareto en un parador

va ser obviada, una vegada més, pel Govern de l’Estat, que res

no va fer perquè en el futur aquest parador fos una realitat, ni

tan sols demostrant el més mínim interès en aquest sentit. I dic

que va ser obviada una vegada més, perquè l’interès que ha

demostrat Menorca per a aquest projecte no és nou, sinó que es

va solAlicitar per primera vegada des de les institucions

menorquines, fins i tot abans del 1990, havent caigut sempre en

l’oblit de l’administració central del Govern Popular. En cap

moment el Govern del PP a Madrid va fer cas a les reiterades

peticions que des del Consell Insular de Menorca s’havien fet en

aquest sentit, recordant en aquest punt que durant tot aquest

temps tampoc, el senador per Menorca, el Sr. Seguí, qui ara

demostra tant d’interès per la creació d’aquest parador, havent

presentat fins i tot el maig del 2004 una proposta d’acord al Ple

del Consell Insular de Menorca, a la qual es va donar suport, per

cert, per tots els grups, res va fer per propiciar que el Govern del

seu partit, en el seu moment, convertís aquest parador en una

realitat.

Just un any després de la solAlicitud formal del Consell

Insular de Menorca al Govern de l’Estat sobre aquesta

possibilitat d’aconseguir que Lazareto pogués tenir un ús

turístic, a principis del mes de maig d’enguany, el conseller de

Turisme del Govern balear, Sr. Flaquer, anuncia que a una

reunió que ha de mantenir amb el nou secretari general de

Turisme li plantejarà la possibilitat de construir un parador a

l’illa de Menorca i, sincerament, des del Grup Parlamentari

Socialista, estam molt satisfets que ara el Govern balear reculli

la iniciativa del Consell Insular de Menorca que, com he dit, no

va ser escoltada perquè en aquell moment tenia la

responsabilitat a Madrid.

Perquè no s’enganyin vostès, el Partit Popular va ser qui en

el seu moment no van fer possible que el projecte seguís

endavant i que ara ja tendríem aquest parador a l’illa de

Lazareto. Però bé, amb què ens trobem avui? Ens trobem davant

una proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular en la

qual es demana que el Parlament de les Illes Balears insti el

Govern de l’Estat a la creació d’un parador nacional de turisme,

si s’accepta l’esmena formulada pel PSM, serà a l’illa de

Lazareto, atenent els seus valors històrics i de situació en el Port

de Maó. Ens trobem davant una proposició no de llei que va ser

presentada al Parlament el passat 31 de maig del 2004, després

d’haver-se manifestat públicament a favor del projecte, tant

Foment de Turisme de Menorca, ASOME, com les institucions

competents insulars, el consell insular i l’Ajuntament de Maó.

I després que el propi Govern de les Illes Balears anunciés

l’existència d’un principi d’acord amb el Govern central per

crear un parador nacional a l’illa de Lazareto en el Port de Maó.

És a dir, ens trobem davant una proposició no de llei que

demana al Govern de l’Estat que faci qualque cosa que ja li

havia demanat el Consell Insular de Menorca, que ja li ha

demanat també posteriorment el Govern balear i que,

satisfactòriament, ja es desenvolupa pel propi executiu central,

qui ha acollit amb el màxim interès la proposta inicial del

Consell Insular de Menorca de construir un parador nacional de

turisme a l’illa de Lazareto, estant ara a l’espera dels resultats

dels estudis de viabilitat tècnica, arquitectònica i econòmica per

part dels serveis tècnics de Turespaña i de la societat Paradores

de Turismo de España, que permetin avaluar el projecte i

adoptar la decisió pertinent, la qual cosa mai no es va

aconseguir amb l’anterior Govern del PP.

Estam, doncs, davant una proposició no de llei presentada al

Parlament pel Grup Popular amb un alt grau d’oportunitat, i més

quan, a part de tot el que ja s’ha dit, el contingut de la

proposició no de llei va ser ja aprovat com a proposta de

resolució el passat 7 d’octubre per aquest Parlament, per

unanimitat de tots els grups. Des del Grup Parlamentari

Socialista valorem molt positivament que l’illa de Menorca i

concretament a Lazareto es faci un parador de turisme, donat,

per una banda, que Lazareto reuneix les condicions d’ubicació

històriques i mediambientals òptimes per ser parador, i per

l’altra que aquest producte turístic és una oferta molt especifica,

d’elevada qualitat i amb una marca molt coneguda, la qual cosa

duria nombrosos avantatges i un valor afegit a l’oferta turística

actual de l’illa de Menorca.

Per tot l’exposat, doncs, votarem a favor de la proposició no

de llei presentada pel Grup Popular, iniciativa que, com hem

sentit, suporten tots els grups, inclòs el proposant, lògicament,

cosa que fa un any no era així, i veient d’una forma molt

positiva i satisfactòria aquest canvi d’opinió en el Partit Popular,

en aquest sentit en què s’ha prioritzat l’interès de Menorca i de

les Illes Balears. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

primer lloc, agrair el que sembla serà un suport unànime.

Anirem per parts.

Quant a l’esmena presentada pel PSM, li he de dir que

alerta, alerta, perquè tal vegada, a veure qui fa el ridícul; perquè

estam d’acord amb l’article 14 de normalització lingüística,

però escolti, a veure, llegeixi el que ha posat vostè de Llatzeret,

a mi la doble ela no em surt gaire bé, però Llatzeret, perquè

resulta que segons el diccionari de Borja Moll, resulta que no

s’escriu Llatzeret, s’escriu "lazeret". Idò, si ho hem de fer ho

hem de fer bé. Jo li propòs una cosa ...

(Remor de veus)

... epa, epa, jo li propòs una cosa, una esmena sobre la seva

esmena: posem el Llatzeret, però entre parèntesi, com

popularment es coneix a Menorca, Lazareto. ¿Vale?

Ara, quant a “preferent”, nosaltres ho deixem així.

Segon, a Esquerra Unida agrair-li també la seva postura i

efectivament la doctrina, la filosofia de paradors, precisament,

és en la protecció del medi ambient i de tots els aspectes de

rehabilitació i conservació de tots els monuments històrics que

tenim, per la qual cosa estaríem dintre de la línia.

Quant al Partit Socialista, bé, val que estigui d’acord, però

bé, hi ha una cosa ben clara: vostè no ha dit tota la veritat, no ha

dit tota la veritat perquè la proposta que va fer el Consell Insular

de Menorca la va remetre al Govern central dia 5 de maig del

2003. Evidentment no hi ha temps de fer tanta cosa, perquè les

eleccions es van fer al cap de 20 dies. Creiem que ara, degut al

poc temps que hi ha hagut i que hi ha un govern nou, jo crec que

per part del Partit Socialista, no crec que en cap moment

vulguin obstaculitzar aquest tema a Madrid. Esperem, amb la

bona voluntat del Partit Socialista, que això sigui un èxit i que

sigui un fet per a Menorca.

Crec que no m’he deixat res més i l’únic que voldria saber

és a veure si el Partit Socialista Menorquí està d’acord amb

aquesta esmena sobre l’esmena, transaccional.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Riudavets, per fer

només aquest petit matís.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Només dir-li que, sense que això tengui per la nostra part

cap conseqüència damunt el topònim de Maó, vull dir per coses

que poden passar a partir d’aquí, naturalment acceptarem

aquesta esmena, perquè tanmateix, si no, haguéssim votat a

favor ben igual. Però també dir-li que li agraesc la correcció

ortogràfica, esper que perseveri en aquest camí, però les faltes

de mecanografia no són meves. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. La resta de portaveus estan d’acord amb aquest

matís? Molt bé.

Bé, idò, senyores i senyors diputats, bé, no s’accepta, a pesar

d’aquest matís i rectificació, no s’accepta l’esmena. Per tant,

votam la ...

(Remor de veus)

Sí? No, la Sra. Sugrañes ha dit que no canviava

“preferentment”.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

A veure, un moment, el que s’ha de modificar a la proposta

és que posarem Llatzeret i entre parèntesi Lazareto.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per tant accepta l’esmena amb aquesta ...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No, tota no, perquè hi ha una part de l’esmena que no

l’acceptem.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, crec que vaig en el camí correcte, que, a pesar

d’aquest matís, no s’accepta l’esmena del PSM.

Per tant, anam bé.

(Remor de veus i rialles)

No, anam bé des d’aquesta presidència, me referesc, que ja

és important.

(Rialles)

Bé, estan vostès tots d’acord amb aquesta moció? No

importa que es voti?

Idò, s’aprova per assentiment.

Moltíssimes gràcies i enhorabona a tots.

S’aixeca la sessió.
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