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LA SRA. PRESIDENTA:

... presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre reforma
de la Llei d’arrendaments urbans.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5242/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la reforma de la
Llei d'arrendaments urbans.

Per defensar la Proposició no de llei RGE 5242/08, intervé
per part del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Flaquer per
un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
jo crec que totes les formacions polítiques aquí representades
coincidim en línies generals a defensar el turisme hoteler com
l’únic capaç d’assegurar un model econòmic sostenible i
creador de llocs de feina a les nostres illes. Crec que aquesta és
una afirmació que a més coincideix amb les conclusions que la
Mesa de Turisme ha realitzat tant en aquesta legislatura com a
la passada, unes conclusions de defensa i preeminència del
model hoteler enfront del model de turisme residencial. Davant
aquesta circumstància, però, no podem desconèixer que cada
vegada són més els visitants que entren pels nostres ports i
aeroports i que no s’allotgen a l’oferta turística hotelera o a
l’oferta turística reglada. Això ens planteja la problemàtica de
l’oferta, entre cometes, alAlegal o oferta no legalitzada, que ja va
ser objecte de debat i de regulació fins i tot a la passada
legislatura amb la Llei de comercialització d’estades a
habitatges turístics de vacances de març del 2005. Quant a
aquest tipus d’oferta, voldria deixar clar que no es tracta de
demonitzar-la, no es tracta de rebutjar-la, sinó tan sols d’intentar
posar a l’abast de les administracions públiques instruments i
eines de control que facin que aquest tipus d’oferta competeixi
amb igualtats de condicions amb l’oferta reglada o
regularitzada.

En aquest sentit voldríem destacar les dificultats amb què es
troba l’autoritat turística competent, ja sigui el Govern, ja siguin
els consells de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, per poder
fer efectius aquests controls, perquè normalment davant una
inspecció turística a algun d’aquests tipus d’oferta, normalment
s’exhibeix per part dels visitants o per part de les persones que
exploten aquesta unitat d’allotjament, s’exhibeix un contracte de
lloguer que a l’empara de la Llei d’arrendaments urbans dóna
cobertura al lloguer d’aquestes unitats d’allotjament. En aquest
sentit, cal destacar que la Llei d’arrendaments urbans permet
llogar tantes vegades com es vulgui, en un mateix any, el mateix
immoble, per tant, no hi ha cap dificultat en aquest sentit per
poder emparar-se en la Llei d’arrendaments urbans com a
mecanisme que dóna empara a aquestes situacions.

En aquest sentit he de destacar també que a nombroses
reunions amb la Conferència sectorial de Turisme es va
plantejar a la legislació passada al ministeri la conveniència, que
va ser acceptada i reconeguda per altra banda per altres
comunitats autònomes i fins i tot per determinats membres del
ministeri, la necessitat -com deia- de reformar la Llei
d’arrendaments urbans, que és la que dóna empara a aquestes
situacions per tal de poder preveure la figura del lloguer de
temporada, la figura del lloguer turístic, de manera que a través

d’aquesta figura i tenint en compte la competència de les
comunitats autònomes en matèria d’ordenació turística, podrien,
aquestes comunitats autònomes a la regulació d’aquesta figura
del lloguer de temporada o del lloguer turístic.

Aquest és, bàsicament, el contingut d’aquesta proposició no
de llei, no m’agradaria allargar-me més que de l’estrictament
necessari, creim que per poder aprofundir en el control d’aquest
tipus d’oferta és fonamental que la comunitat autònoma, que és
la competent en matèria d’ordenació turística pugui tenir un
instrument que li permeti arribar a aquesta oferta sense trobar-se
amb l’empara de la Llei d’arrendaments urbans, i creim que es
podria aconseguir amb la figura del lloguer turístic o de
temporada que hauria de passar necessàriament i amb caràcter
previ per una reforma o modificació de la Llei d’arrendaments
urbans. Una vegada produïda aquesta modificació, les
comunitats autònomes, amb exercici de les seves competències
en matèria turística, podrien entrar a regular aquesta oferta i
almanco aconseguiríem que aquest tipus d’oferta que -insistesc-
és molt difícil d’eradicar, és molt difícil d’eliminar, almanco
competiria en condicions d’igualtat i amb els mateixos controls
o amb controls similars i pareguts als que en aquest moment du
a terme l’administració turística competent a l’oferta turística
reglada.

Res més per la nostra banda. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per entrar dins el torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt, qui vol
intervenir? No intervenen. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicens. Endavant.

EL SR. VICENS I MIR:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. No
és la primera vegada que parlam de la pretesa reforma de la Llei
d’arrendaments urbans, sabem que l’activitat turística és un dels
pilars fonamentals d’aquesta comunitat autònoma, i vull
remarcar l’activitat turística, no només l’hotelera, i aquí hi entra
la residencial i també la complementària. Actualment, s’ha de
dir que precisament gràcies a la tasca que ca fer la Conselleria
de Turisme a la legislatura passada, hi ha un control i una
normativa respecte d’allotjaments de vacances, es va fer una
passa important en aquest sentit, que feia falta en aquesta terra
perquè es donava una oferta que no estava prevista
jurídicament, crec que va ser una bona mesura i el que ara s’ha
de fer és desenvolupar-la, més que desenvolupar-la, fer-la
aplicable de fet.

Des del Grup Unió Mallorquina creim que s’han cobert
aquestes garanties de qualitat i de defensa del consumidor i som
contraris, i ho hem dit no només en aquest cas, sinó en d’altres,
a una hiperregularització o hipernormativització de la societat,
perquè entre altres coses, primer, no són els sistemes
occidentals, i l’únic que moltes vegades crea, en lloc de
seguretat jurídica, inseguretat jurídica, els conceptes que
s’utilitzen de lloguers turístics, lloguers de temporada,
residencials, són conceptes totalment i absolutament confusos,
és molt difícil saber on comença i on acaba un lloguer turístic o
un lloguer residencial, o un lloguer de temporada. Però per
aclariment el lloguer de temporada està regulat, fa molt d’anys,
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i està regulat al Codi Civil, és a dir, ha funcionat bé, és una
figura que no du problemes i, per tant, entenem que no tenim
per què regular una cosa que ja hi està. 

Des del nostre grup no estam d’acord a modificar la Llei
d’arrendaments urbans, perquè el lloguer de temporada està
regular, no en aquesta llei, sinó al Codi Civil, creim que
precisament i entenem que partits conservadors o liberals el que
han de fer és simplificar la normativa, o sigui fer-la complir,
però simplificar i no afegir i afegir i afegir perquè arriba un
moment que hi ha una hiperregulació. Per evitar confusions de
lloguers turístics, lloguers residencials, lloguers de vacances i el
que ve de vacances què és turístic, no turístic, de temporada?
Creim que es va fer una bona labor i ara el que cal fer és
precisament fer que es compleixi. Si no coincidim que sigui una
activitat alAlegal, en tot cas serà una activitat que estarà
declarada o no. Per tant, hi ha d’haver cooperació i coordinació
amb l’Agència Tributària i amb l’administració que regula la
qualitat d’un servei al consumidor, com pugui ser qualsevol
altre tema d’habitatges.

Per tant, repetesc, creim que no cal..., hi ha suficients
problemes per tornar modificar arrendaments urbans amb això.
La normativa és correcta, precisament la normativa sobre temes
de vacances la va fer precisament el Sr. Flaquer i no ajudaria res
fer més regulació sobre aquest tema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que s’ha de
reconèixer la insistència del Partit Popular en tots els temes,
primer els duen a comissió i després a plenari, o a l’inrevés,
primer a plenari i després a comissió, perquè efectivament
aquest és un debat repetit que ja vàrem tenir una moció que el
Partit Popular va dur, subsegüent a una interpelAlació relativa a
habitatges turístics de vacances, com recordava el portaveu del
Partit Popular. I el quart punt d’aquesta moció és pràcticament
calcat a la proposició que ara ens presenten per tal de ser
aprovada.

Per tant, haurem de repetir una vegada més arguments d’allò
que ja vàrem manifestar en el plenari i que avui se’ns torna a
proposar. Ja s’ha comentat que, efectivament, tenim una
regulació sobre els habitatges turístics de vacances, també
vàrem comentar en el seu moment la nostra aposta clara pel
turisme hoteler, creim que en moltes ocasions el turisme
residencial ha tengut i té un component especulatiu i, de fet, fins
i tot jo diria que determinat turisme residencial pot suposar una
pressió damunt el territori i els recursos limitats. Per tant, que
quedi clara aquesta qüestió.

La regulació que es planteja dels habitatges turístics de
vacances pensam que és la que la conselleria en aquests
moments ha d’aplicar, per tant la conselleria ha de fer els
controls necessaris perquè es compleixi aquesta normativa.
Normativa amb la qual, per altra banda, el nostre grup va ser
crític, i una altra cosa és si ens hauríem de plantejar si aquesta
normativa podria ser millorada, podria ser modificada,
canviada, però en tot cas és la que ara tenim. Per tant, si s’han
de fer les inspeccions corresponents, s’han d’obrir els
corresponents expedients sancionadors, si es constata la
comissió d’infraccions en matèria turística i evidentment d’això
estam convençuts que des de la Conselleria de Turisme, com va
manifestar en el seu moment l’anterior conseller de Turisme es
farà, en aquest mateix debat de la interpelAlació així ho va
manifestar el conseller de Turisme anterior. L’actual conseller
de Turisme ha manifestat en reiterades ocasions que ell
continuarà amb la mateixa política. Per tant, és de suposar que
no hi haurà canvis en aquest sentit. Això respecte dels
habitatges turístics de vacances. 

Ara el Partit Popular ens presenta el tema d’aquesta
modificació de la Llei d’arrendaments urbans per la figura del
lloguer turístic. Jo diria que no és una qüestió senzilla, perquè
la veritat és que la separació entre lloguers d’habitatges
residencials i lloguer turístic no sempre és clara, hi ha una línia
de separació molt feble. De fet, jo diria que la diferenciació pot
ser la de la comercialització, com es comercialitza aquest tipus
de lloguer. Qualsevol altra diferenciació podria ser
discriminatòria, almanco a Mallorca, que és el que jo conec,
supòs que a Menorca i a Eivissa deu funcionar de forma similar.
Els mallorquins tenen el costum d’agafar una temporadeta, a
l’estiu especialment, i anar-se’n a Sa Ràpita, la Colònia de Sant
Jordi, al Port d’Alcúdia, a Portocolom o a Portocristo. És un
lloguer turístic aquest, si una família se’n va durant un mes o
quinze dies aquí? O és lloguer turístic només si és una família
francesa, anglesa o escocesa? Són dubtes que jo en aquest
moments tenc. Per tant, veig complicada aquesta línia de
separació tan feble entre una cosa i l’altra.

En definitiva, jo hi afegiria una altra cosa i és que aquesta
regulació que vostès proposen podria tenir també efectes sobre
la minva de canals de distribució. Si minven els canals de
distribució, reduïm la competència, i això tendria uns efectes
sobre els preus també. Per tant, jo apostaria en aquests casos
pels controls tributaris, per l’aplicació de la normativa ja
existent, la normativa civil, la normativa de la Llei
d’arrendaments urbans i lògicament els controls tributaris
pertinents, tant en el cas dels habitatges turístics com en el cas
del lloguer d’habitatges per temporada. A qualsevol dels dos
casos crec que s’hauria de fer un control, en el seu cas tant la
Conselleria de Turisme pel que fa a les seves competències i
l’Agència Tributària pel que fa a les seves. I així crec que no hi
ha d’haver excessius problemes sobre aquesta qüestió.
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Pels motius exposats, votarem en contra de la proposició no
de llei del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant d’una proposició no
de llei presentada pel Partit Popular sobre la reforma de la Llei
d’arrendaments urbans, que va ser presentada el mes d’abril i
ajornada fins avui. Mitjançant aquesta proposició i així ens ho
han explicat els diputats que m’han precedit, es pretén que el
Parlament de les Illes insti el Govern de l’Estat perquè
modifiqui o reformi la LAU (Llei d’arrendaments urbans), de
forma que es defineixi clarament el concepte de lloguer turístic
de temporada, per a aquells lloguers d’habitatges que tenen un
ús turístic, una modalitat turística complementària al nostre
model turístic principal que és l’hoteler.

Com ha dit el Sr. Barceló, això ja ho vàrem debatre en el ple
de l’anterior període de sessions i en el debat de la moció
subsegüent a la interpelAlació, ja vàrem manifestar de forma
expressa i pens que clara el motiu pel qual el nostre grup va
votar en contra d’aquesta petició. I ara reafirmam aquí, en
aquesta Comissió de Turisme el nostre vot en contra d’aquesta
proposició no de llei. Si el que es pretén mitjançant la
modificació d’aquesta llei és un major control d’aquesta oferta
d’allotjament turístic que es troba al marge de la legalitat,
pensam que el millor control que s’hi pot fer no és l’aprovació
de més normativa, sinó l’establiment de més mecanismes de
control, mecanismes d’inspecció i sancionadors. 

Actualment, ja ho vaig dir en el ple, la normativa que regula
aquest tipus d’oferta turística és la Llei general turística, la Llei
2/2005, de comercialització d’estades turístiques,
desenvolupada pel Decret 17/2006, el Decret 55/2005,
d’habitatges turístics de vacances i la normativa estatal
corresponent. És cert que aquesta situació jurídica actual
possibilita l’existència de figures turístiques alienes al control
de l’administració turística, que s’amaguen sota la regulació de
la LAU (...) contractes d’arrendament civil. Però el que es
pretén és incrementar el control o la coordinació del control
administratiu tributari d’aquesta activitat, cosa que ja es fa des
de la conselleria i no amb una excessiva regulació.

Pensam que allò que s’ha de garantir als consumidors o als
turistes d’aquest tipus d’establiments és que aquests
allotjaments compleixin els requisits de qualitat i seguretat que
estableix la conselleria. Per altra banda, s’ha d’establir un
sistema de control fiscal i tributari de tots aquests habitatges.
Per tant, actualment des de la Conselleria de Turisme i des de
l’Agència Tributària es fa feina de forma coordinada per al
control de l’oferta dels habitatges turístics de vacances i per
intentar evitar i eradicar l’oferta ilAlegal. Així, la Conselleria de
Turisme, mitjançant els seus sistemes de recerca informàtica,
permet la trobada de la comercialització ilAlegal i l’Agència
Tributària mitjançant els intercanvis d’inspeccions. Aquests són
els pilars fonamentals amb els quals creim que s’ha de combatre
aquesta oferta irregular. 

Per tant, sense res més a dir, com han dit els portaveus que
m’han precedit, votarem en contra. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Vol fer ús de la paraula el Partit
Popular? Per un temps de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc m’agradaria puntualitzar tant al portaveu d’Unió
Mallorquina com al portaveu del BLOC, que la Llei de
comercialització d’estades a habitatges turístics de vacances, de
març de 2005, és una llei que serveix per acotar una part
d’aquest problema, perquè no podem desconèixer ni ignorar,
crec que ells no ho desconeixen, que fa referència tan sols a
habitatges unifamiliars aïllats. 

Per tant, no preveu la problemàtica d’aquell altre tipus
d’habitatge no unifamiliar, sinó plurifamiliar, allà on es pot dur
una activitat d’aquestes que estam comentant en aquesta
proposició no de llei, és a dir, el lloguer continuat, el lloguer
periòdic, turístic o de temporada. Per tant, creim que no ens
podem acollir a aquesta llei perquè no acaba de resoldre la
problemàtica en la seva totalitat.

Creim que la menció, l’apelAlació al Codi Civil de 1889 és
obvi i evident que no respon a la realitat actual. Aquesta va ser
una de les qüestions que es varen plantejar en alguns dels debats
de la Conferència sectorial de turisme, i experts en aquesta
matèria -ho record perfectament- creien que la realitat superava
amb escreix allò que és la regulació del Codi Civil, que per res
pot intuir cent anys després la realitat que hi ha actualment, allò
que es coneix de bon de ver com un lloguer turístic. 

M’agradaria precisar en relació amb les afirmacions que ha
fet el portaveu del BLOC i crec que no podem apelAlar tampoc,
no sé si qualificar-la com una certa peresa intelAlectual o
legislativa de no voler distingir allò que és un lloguer turístic o
de temporada d’allò que és un lloguer residencial per aclucar els
ulls i no fer res davant d’aquesta situació. Jo crec que sí hi ha
elements i criteris que ens poden permetre o poden permetre al
legislador, a través de la Llei d’arrendaments urbans, distingir
allò que és una segona residència, com vostè comentava que fan
moltes persones en aquestes illes, d’allò que és un lloguer
turístic. 

A mi se me n’acuden un parell, que a més consten a
l’exposició de motius. Se m’acud la prestació d’unitat de serveis
a aquestes unitats d’allotjament, per exemple neteja. Se m’acud
el tema de la durada temporal d’aquest tipus de lloguers. Se
m’acud la comercialització a través de canals turístics, jo crec
que hi ha criteris suficients per poder marcar una línia divisòria
entre el que és el lloguer turístic i el lloguer de temporada per
una banda, i el que podria ser un lloguer residencial o de segona
residència, tal com insinuava el portaveu del BLOC.
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Quant al fet que, com deia la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, l’administració té mecanismes de control suficients,
jo he de dir que això és desconèixer la realitat. He tengut la sort
o la desgràcia de poder viure de prop aquesta situació i li puc
assegurar que cada vegada que un inspector intenta actuar i
aixecar una acta d’inspecció contra aquest tipus d’oferta, es
troba immediatament, com he dit al principi de la meva
exposició, amb l’exhibició d’un paper, un contracte de lloguer
que dóna empara a activitats que en aquests moments estam
comentant.

Vull insistir una vegada més que no es tracta de demonitzar-
la, no es tracta de criticar-la, creim que també forma part de
l’economia d’aquestes illes i, per tant, ha de tenir el seu espai i
ha de tenir la seva pròpia dinàmica. El que deim i creim que és
injust és que a l’oferta reglada d’allotjament la sotmetem
periòdicament a un seguit de controls de tot tipus, no només
tributaris, aquí s’ha parlat molt de l’Agència Tributària, vull
insistir, no només tributaris, sinó de tot tipus..., també de la
mateixa administració turística. I, en canvi, en aquest altre tipus
d’oferta no reglada o oferta legal, no la podem sotmetre a cap
tipus de control perquè té una empara específica que és la Llei
d’arrendaments urbans que li dóna una legalitat total i absoluta.

Nosaltres creim que si es reformés la Llei d’arrendaments
urbans, si s’acotés el concepte d’allò que és un lloguer turístic
i això possibilités l’entrada de les comunitats autònomes en la
regulació com a competents en matèria d’ordenació turística,
podríem dissenyar un mecanisme de control, un mecanisme de
regulació que creim que seria molt positiu per intentar equilibrar
els controls i no discriminar entre un tipus d’oferta i l’altra.

Quant a la insistència i a la reiteració a què ha fet referència
el Sr. Barceló, ho reconec, ho comprenc, crec que és la nostra
obligació intentar aportar aquelles qüestions que creim que
poden ser positives per a les nostres illes, en aquest cas per al
nostre turisme i ho feim i ho continuarem fent. De la mateixa
manera que altres grups parlamentaris també insisteixen i
reiteren en ocasions, sense que nosaltres ho diguem, en les
petites curolles o petits temes que els tenen més ocupats que els
altres.

Res més. Agrair en qualsevol cas les aportacions dels
distints portaveus i manifestar el convenciment i la convicció
que aquest és l’únic camí que existeix perquè puguem entrar a
regular i a controlar aquest tipus d’oferta, avui no reglada i que
escapa al control de l’administració turística. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Bé, una volta exposada la postura de
cada grup, passarem a votar la Proposició no de llei RGE núm.
5242/08. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 9 i abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5242/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8521/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla específic de
promoció del turisme.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en la Proposició no de llei RGE núm.
8521/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla específic de promoció del turisme de congressos.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 8521/08
intervé per part del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sr.
Flaquer per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, pensam des del Grup Parlamentari Popular i creim que en
això coincidirem amb la resta de grups parlamentaris, que un
dels problemes estructurals més importants que té el sector
turístic en aquestes illes és la seva estacionalitat i, per tant, una
de les ocupacions més importants que ha de tenir
l’administració turística en aquestes illes és la lluita contra
l’estacionalitat turística.

En aquest sentit pensam que un dels instruments més
adequats per corregir aquesta estacionalitat i per contribuir a la
desestacionalització de les nostres destinacions turístiques és
necessàriament l’estratègia de diversificació del producte.
Intentar fer arribar als nostres consumidors, als nostres
potencials clients i visitants, que en aquestes illes, a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, hi ha un potencial immens de
segments, d’activitats, de qüestions que es poden dur a terme al
llarg de tot l’any.

En aquest sentit avui volem fixar l’atenció d’una manera
molt particular i molt concreta a un segment que creim
estratègicament molt important que és el de turisme de
congressos i convencions. Deia que estratègicament és molt
important, bàsicament de manera molt resumida, podríem parlar
molt més d’aquesta qüestió, per dos motius. En primer lloc
perquè en general el turisme de congressos i convencions és un
segment turístic que s’orienta bàsicament dins allò que
coneixem com a temporada mitjana i baixa. La celebració de
congressos, la celebració de convencions, reunions, incentius
d’empreses, etc., solen dur-se a terme més en temporada mitjana
i baixa, que és allà on hi ha les puntes d’estacionalitat més
pronunciades, que en allò que es coneix com temporada alta
d’estiu.
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I, en segon lloc, el valor estratègic d’aquest segment obeeix
també als estudis que s’han fet durant aquests darrers anys per
part de la CAEB, per part de la Universitat de les Illes Balears,
en el sentit de demostrar que es tracta d’un segment amb un
valor afegit molt important per a la despesa turística per viatger
o visitant, que presenten aquests tipus de congressos i
convencions. Davant d’aquesta realitat i davant d’aquesta
importància, és obvi i és evident que l’administració en primer
lloc s’ha de plantejar l’existència d’infraestructures suficients i
necessàries per poder captar aquest tipus de turisme de
congressos i convencions.

En aquest sentit he de destacar tres línies d’actuació
importants que s’han duit a terme en els darrers anys. En primer
lloc un esforç molt important per part de la iniciativa
empresarial, de la iniciativa privada, que ha anat adaptant
moltes de les seves instalAlacions a la possibilitat d’acollir i de
rebre aquest tipus de turisme, celebrant i adaptant salons de les
seves instalAlacions per poder celebrar congressos i convencions.
A més a més, a determinats indrets de la nostra geografia de
cada una de les nostres illes s’ha anat produint, a l’empara de la
inversió turística que s’ha fet en els darrers anys, especialment
el Pla de desestacionalització turística, la construcció
d’infraestructures municipals, d’ús municipal que permeten
també la celebració d’aquest tipus de congressos i convencions.

I finalment, m’agradaria referir-me a una tercera línia que és
la de les grans infraestructures que suposen en aquests moments
la construcció d’allò que ha de ser el Palau de Congressos de
Palma, que esperem que sigui un referent en aquest sector i la
construcció, ja acabada en la seva primera fase, d’un palau de
congressos a Santa Eulàlia a l’illa d’Eivissa. Però no basta amb
la creació d’aquestes infraestructures, allà on jo crec que
coincidirem tots que en aquests darrers deu o quinze anys hi ha
hagut una millora notable i constatable de la situació a les
nostres illes, tant pel que fa referència com deia a les
infraestructures de caràcter privat, com pel que fa referència a
les infraestructures de caràcter públic.

Com deia, no basten les infraestructures, sinó que és molt
important posicionar la destinació i aquestes infraestructures
dins els seus corresponents nínxols o segments de mercat. I per
això creim que és imprescindible dissenyar plans específics de
promoció que s’ajustin, encaixin dins l’estratègia de
diversificació turística, i per això en aquest primer punt
d’aquesta proposició no de llei demanam que el Parlament insti
el Govern de les Illes Balears a dissenyar en els propers mesos
un pla específic de màrqueting i promoció per al turisme de
congressos, negocis i convencions, que de manera estratègica
fixi les fires allà on s’ha d’assistir, els workshops que es puguin
dur a terme, les estratègies, en definitiva, promocionals i de
màrqueting que s’han de dur a terme per posicionar les nostres
illes, i les nostres ciutats, i els nostres nuclis turístics com a
actius capaços d’acollir i captar aquesta classe de turisme.

I en segon lloc i de manera molt particular i molt especial,
atenent a la posada en marxa amb caràcter relativament
immediat d’aquestes dues grans infraestructures de Palma i de
Santa Eulàlia del Riu a Eivissa, la necessitat també de dur a
terme amb les institucions o amb les empreses concessionàries
que tenen la gestió o que tendran al gestió d’aquestes
infraestructures, dur a terme també accions promocionals i de
comercialització que puguin garantir que en el moment en què
es posin en marxa aquestes infraestructures tenguin ja un
posicionament clar dins el sector i puguin començar la seva
activitat ja utilitzant i optimitzant de manera immediata aquestes
importants infraestructures, que entenem que han de servir per
desestacionalitzar el nostre turisme i a més, en el cas específic
de Palma i de Santa Eulària, per atreure a aquestes ciutats un
turisme capaç d’estimular també l’oferta complementària, que
tant ho necessita durant aquests darrers anys a les nostres illes.

Res més. Tan sols es tracta d’una proposició jo crec que
molt senzilla, molt simple, que pretén incidir en la diversificació
i de manera molt concreta en el segment de congressos i
convencions a les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Suárez per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li comunico que estic substituint
Esperança Marí, que no he estat al principi de la comissió i per
tant no li ho he pogut comunicar.

Bé, gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Flaquer, efectivament com vostè molt bé ha dit
nosaltres no podem més que estar d’acord amb el plantejament
de la proposició i de l’exposició de motius, un plantejament que
quasi podríem dir que és impecable, que és, diríem, de manual;
de manual perquè estam absolutament d’acord amb els tres
arguments bàsics. En primer lloc, efectivament fa falta
diversificar la nostra oferta turística com una eina per afavorir
la desestacionalització; segon element, que efectivament el
turisme de congressos és un sector estratègic i que una de les
seves virtuts és que és capaç de dinamitzar i estimular l’oferta
complementària; i després un tercer...

(Conversa inaudible)

Sí. No, no... Gràcies, Sra. Presidenta. Deia que hi ha un
tercer element, i és que en qualsevol sector econòmic, i
lògicament en el turístic també, la planificació és bàsica.

Dit tot això sí que li voldria fer una observació, anecdòtica,
però simplement perquè en tingui constància: vostè en
l’exposició de motius parla del Palau de Congressos de Santa
Eulària del Riu; aquest palau, que està només fet en una primera
fase, va ser inaugurat el passat 19 de setembre i hi ha un acord
general en el sentit que serà el palau de congressos d’Eivissa;
efectivament està a Santa Eulària del Riu però és d’Eivissa. Fins
i tot hi va haver una anècdota curiosa, i és que el conseller de
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Turisme quan va anar a la inauguració va dir textualment: “La
primera vegada que havia visitat l’edifici li dèiem Palau de
Congressos Santa Eulària i ara és el Palau de Congressos
d’Eivissa”. Efectivament serà i és el Palau de Congressos
d’Eivissa.

Bé, feta aquesta matisació, i passam al centre de les
proposicions que vostè planteja, una vegada que hem dit que
estam d’acord amb el fons d’aquesta qüestió la veritat és que
ens trobam amb una contradicció que ja ens ha passat altres
vegades, i és que vostès proposen coses que el Govern ja està
fent, i efectivament, i vostè ho sabrà també perfectament, el
Govern, mitjançant la Conselleria de Turisme, en aquest
moment està o té pràcticament enllestit un pla de màrqueting
que abastarà un termini del 2009 fins a finals de legislatura i que
dins aquest pla de màrqueting els diferents productes que
s’ofereixen un d’ells serà justament el de congressos. Per tant
nosaltres li hem de dir que votarem en contra d’aquesta
proposició, però que quedi ben clar que efectivament estam
d’acord amb el fons i que en tot cas els animaríem, a vostès, a
afegir-se a aquesta feina que en aquest moment ja està duent a
terme aquest govern. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicens per un
temps de deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per explicar el sentit
del vot i no ser reiteratiu. Coincidim en la necessitat de
diversificar l’oferta i que és clau per lluitar contra aquesta
estacionalitat. Dins aquesta diversificació és evident que el
turisme de congressos és un element, però no és més que un
element, n’hi ha molts d’altres i per tant creim que aquest pla a
què ja s’ha fet referència i que se’està redactant s’ha de fer com
a pla de màrqueting però global. Ja que hi som fer-lo, però fer-
lo per a tots els sectors: sol i platja, nàutic, cultural, golf,
naturalesa, etc. Ja que es fa, fer-lo de manera global, i és a posta
que votarem en contra, però no per res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Barceló per deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En tot cas matisar que a la
meva primera intervenció no he criticat que el Partit Popular
reiteràs les seves demandes, ni molt manco. Crec que
efectivament, com vostè ha dit, tothom ho fa. En tot cas sí que
em sobtava que hi hagués tan poca diferència de temps entre
una i l’altra, però res més.

Respecte a la proposició que ara presenten del pla específic
de promoció per turisme de congressos, jo crec que l’aposta per
la diversificació i la desestacionalització és una aposta que tots
hem fet, que tots hem reiterat en moltes ocasions, i en concret
el tema dels palaus de congressos, tant el de Mallorca com el
d’Eivissa, han comptat amb el suport dels distints grups des
d’un primer moment per la necessitat que tenguéssim aquestes
infraestructures i que comptàssim per tant amb els equipaments
adequats per poder atendre una demanda que existeix, que és la
de congressos, convencions, etc. Crec que en això tots
coincidim i tots hi hem fet feina en aquest sentit, i de fet el
Palau de Congressos d’Eivissa, almanco en part, ja és una
realitat i el de Palma ho serà en els pròxims anys.

De totes maneres en aquest cas que vostès ens presenten
volen que el Parlament insti el Govern a dur a terme un pla de
promoció per al turisme de congressos i un pla d’accions
promocionals dels palaus de congressos, en concret, de Palma
i d’Eivissa, i jo -en això coincidesc amb els anteriors portaveus-
crec que no és correcte instar el Govern a fer allò que ja s’està
fent, i per tant en aquest sentit nosaltres estam totalment d’acord
que això es faci, però com que ens consta que des del Govern ja
s’està treballant en aquest aspecte i efectivament ho tenen ben
present dins la seva agenda política, en aquest sentit per tant no
consideram oportú instar el Govern a fer allò que ja s’està fent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Crespí per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam davant aquesta
proposició no de llei, la 8521, on el Grup Parlamentari Popular
ens demana la creació d’un pla específic de promoció per al
turisme de congressos. Sota aquest titular, i com bé ha explicat
el seu portaveu, per estar preparats davant el mercat turístic amb
els nous palaus de congressos que tendrem a les nostres illes,
tant a Mallorca com a Eivissa, el Partit Popular proposa que
instem des del Parlament el Govern a la creació d’un pla
específic de màrqueting i promoció, així com un pla d’accions
promocionals i comercialització.

Inicialment ens pareix que la idea és bona, però pensam a
més que no es pot analitzar d’una forma separada i aïllada dels
demés segments de mercat, sinó que s’ha de fer dins tota una
estratègia de conjunt. I per altra banda no hem de deixar de
banda altres segments de mercat. I així s’està fent des de la
Conselleria de Turisme, on ja se’ns va anunciar que s’està
enllestint el pla de màrqueting de les Illes Balears 2008-2011.
Des d’octubre del 2007 es va començar a treballar en una línia
estratègica des de la conselleria, i una d’aquestes línies és la
preparació del pla de màrqueting. 
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Aquest pla de màrqueting pretén assolir els següents
objectius: serà un pla específic..., tendrà un pla de màrqueting
específic per als principals sectors turístics de les Illes Balears;
destacarà la singularitat de cada illa i es pretén preservar i
potenciar característiques específiques de cada una de les
nostres illes. És un pla de màrqueting fruit del consens de tot el
sector turístic de les Illes. No és un pla teòric, sinó que serà
bàsicament pràctic i operatiu, i es detallaran totes les accions
que es duran a terme. Serà un pla de màrqueting innovador i
tendrà en compte les últimes tendències tant a nivell de
creativitat, com suports creatius, com canals de distribució, etc.

Per altra banda, i com a objectiu de la política de màrqueting
a aplicar, s’han de diferenciar -pensam- o potenciar els diferents
segments de mercat o sectors turístics, per cercar elements
diferencials a la nostra competència i desestacionalitzadors, com
bé han dit els portaveus que m’han precedit. És per aquest motiu
que pensam que no s’ha de fer solament un pla de màrqueting
per al segment de congressos, sinó que el que s’ha de fer, i així
es recollirà en aquest nou pla de màrqueting, és el foment i la
promoció especials de tots els segments principals, com poden
ser el turisme de sol i platja, turisme nàutic, turisme de
congressos i convencions, turisme de golf, turisme de natura i
turisme cultura. Com a sector fonamental i indiscutible de les
nostres illes tenim el turisme de sol i platja, sector fonamental
i que hem de cuidar molt de reorientar cap a un producte de més
qualitat i cercant elements diferencials de destins que ofereixin
també sol i platja i que són competència directa nostra. Dins el
turisme nàutic, com a sector on les quatre illes encara tenen un
gran potencial, ja s’ha constituït el Consorci IB-blau per a la
promoció d’aquest sector. 

El turisme de congressos i convencions, que aquí ens ocupa,
a Eivissa i a Menorca serà molt important, però principalment
a Mallorca, amb el nou palau de congressos, i suposarà un punt
d’inflexió. A Eivissa també amb el nou palau. Aquest és
evidentment un sector d’alt poder adquisitiu i sobretot
desestacionalitzador, però podrà ser un bon complement a tots
els altres segments. Balears és un destí ideal per a la celebració
d’esdeveniments d’aquests tipus i ha estat una reivindicació des
de fa molt de temps del sector turístic i del mercat per poder
comptar amb unes bones infraestructures per celebrar
congressos, convencions i negocis. El turisme de golf, aquest
correspon a un segment de turisme d’alt poder adquisitiu i donat
que té un efecte desestacionalitzador, donat que es pot practicar
quasi en bones condicions durant tot l’any. Turisme de natura
a totes les illes, especialment a Menorca, on es vol reforçar el
poder de la marca Menorca reserva de la biosfera.

Des de la conselleria també s’està treballant en el
desenvolupament de productes relacionats amb el turisme de
natura, que és un segment en alça i al qual s’ha de prestar una
especial cura. El turisme cultural a potenciar a les quatre illes,
on també tenim marques molt potents com és el cas d’Eivissa
patrimoni de la humanitat; altre exemple d’accions encaminades
a la promoció d’aquest tipus de turisme és el portal d’arts
escèniques. Per tant dins aquest pla de màrqueting es farà un
tractament exhaustiu de cada un dels segments amb les
corresponents línies estratègiques i de posicionament dins el
mercat, tot això acompanyat amb la conseqüent dotació
pressupostària.

Així doncs, i per resumir, dir que el nou pla de màrqueting
ja inclou una part específica per a aquest segment de congressos
per tal d’avançar-nos a l’obertura d’aquests dos nous palaus. Per
tant no donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Vol fer ús de la paraula el Partit
Popular? Endavant.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bé, tots estam d’acord, però al final tots vostès voten en contra
i voten que no a aquesta proposició no de llei, i a més ho fan
tots de manera absolutament unànime recorrent a un argument
que vostès creuen de pes i molt consistent, que és que el Govern
en aquests moments ja ho està fent, i no se n’adonen, cap de tots
vostès, que la mateixa Sra. Crespí ens ha dit que el Govern ho
està fent però ens ha donat proves que no és realment així,
perquè la mateixa Sra. Crespí parla d’un pla de màrqueting
2008-2011, estam en el mes d’octubre de l’any 2008, si no vaig
equivocat i si no vaig errat, i per tant m’imagín que aquest pla
de màrqueting ja està en aplicació, perquè si és un pla de
màrqueting 2008-2011 m’imagín que aquests deu primers
mesos es deu haver estat aplicant en aquestes illes.

I el que és cert i el que és evident, perquè jo sí que he llegit
el Pla de màrqueting, Sra. Crespí, jo sí l’he llegit, almanco el
que va presentar la Conselleria de Turisme, Sra. Crespí, Sr.
Barceló, Sr. Vicens i Sra. Suárez, els puc assegurar que no hi ha
cap pla específic de promoció per al turisme de congressos i de
convencions. I a més els vull que per exemple una de les
infraestructures que està aquí esmentada, com és el Palau de
Congressos de Palma, previsiblement entrarà en funcionament
a finals de l’any 2010, amb la qual cosa, dins aquest pla de
màrqueting 2008-2011 del qual vostès em parlen, serà difícil ja
que en pugui tenir qualque tipus de referència.

Jo crec que vostès han de ser més clars i més rotunds. Han
de dir que aquesta proposició, perquè ve del Partit Popular, la
voten en contra i ja està, perquè no hi ha altre argument, perquè
un pla de màrqueting específic, ni hi és ni s’està fent. I creim
que és molt necessari, creim que seria molt necessari que la
Conselleria de Turisme i l’IBATUR en aquest moment, davant
la perspectiva dels palaus de congressos de Palma i d’Eivissa
desenvolupassin en colAlaboració amb les institucions, amb el
Consell d’Eivissa, amb el Consell de Mallorca, amb
l’Ajuntament de Santa Eulària, amb les concessionàries
d’aquestes instalAlacions, un pla que posicioni aquestes grans
infraestructures per al moment en què hauran de ser obertes al
públic. I això avui no existeix ni ens consta que s’estigui fent.
De la mateixa manera que tampoc no existeix 2008-2011, que
ja estam en aplicació d’aquest any 2008, un pla específic de
congressos i convencions.
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Jo francament no veig motius per no instar el Govern a
l’elaboració d’aquest pla específic. Jo he llegit amb atenció el
Pla de màrqueting que es va presentar ara fa devers mig any per
part de l’anterior conseller de Turisme, i no he vist un
desenvolupament específic d’aquest segment. Si hi serà en el
futur, és una qüestió que vostès m’apunten però que jo en
aquests moments no en tenc cap informació ni cap notícia. Jo
crec que no estaria de més que des del Parlament, des d’aquesta
comissió, si tots hi estam d’acord, poguéssim instar el Govern
a dur a terme aquestes dues accions, un pla específic de
promoció del turisme de congressos i convencions i un
posicionament clar del que han de ser aquestes grans
infraestructures en el moment en què obrin les seves portes al
públic. El que està clar és que almanco dins aquest any 2008,
que ja és d’aplicació d’aquest pla de màrqueting, no hi ha hagut
cap pla específic de promoció per a aquest segment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Fixades les postures de cada grup
passarem a votar la proposició no de llei 8521/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
8521/08.

I arribats a aquest punt, no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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