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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sra. Presidenta, Carme Feliu substitueix Carolina Torres.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, Antoni Serra substitueix Pere Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdoni, Sra. Presidenta, Antoni Alorda substitueix Gabriel
Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna substitució més? Moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 1564/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a territorialització
dels plans estatals de dinamització del producte turístic.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent
en la Proposició no de llei RGE núm. 1564/09 presentada pel
Grup Parlamentari Popular sobre territorialització dels plans
estatals de dinamització del producte turístic. Per defensar la
Proposició no de llei RGE núm. 1564/09 intervé per part del
Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Flaquer per un
temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Estam absolutament convençuts que la tasca en política turística
ha de continuar girant sobre tres grans eixos fonamentalment. El
primer de tot és la millora de l’entorn turístic; en segon lloc la
millora del producte on se situa l’oferta turística, els
allotjaments, l’oferta complementària; i en tercer lloc la
promoció d’aquest producte i d’aquest entorn. Dins aquest
primer apartat de millora de l’entorn, un dels instruments que
tradicionalment ha vengut utilitzant l’Estat, el Govern de
Madrid, per dur a terme aquesta política de millora de l’entorn,
era el que es coneixia en el seu dia com a plans d’excelAlència
turística, avui anomenats plans estatals de dinamització de
producte turístic.

En aquest sentit voldria comentar que el criteri que
tradicionalment s’ha seguit per part de l’Estat quant al
repartiment d’aquests fons i d’aquests plans de dinamització de
producte turístic, ha estat un criteri que no ha tengut en compte
el pes específic de cada una de les distintes comunitats
autònomes en matèria turística. De fet, volem cridar l’atenció
sobre el fet que en aquests darrers anys, és veritat i ho vull
reconèixer, tant governs del Partit Popular com del Partit

Socialista, no han tengut present el pes específic de cada una de
les comunitats autònomes, però he de dir que durant aquests
darrers anys, durant aquests darrers cinc anys de govern
socialista a Madrid s’està produint encara una situació molt més
desfavorable per als interessos de les comunitats autònomes
turístiques perquè s’està seguint un criteri any rere any, segons
es pot comprovar de les distintes concessions d’aquests plans,
un criteri d’adjudicar aproximadament un pla per comunitat
autònoma, quan anteriors governs del Partit Popular i del Partit
Socialista, ara ja fa bastants d’anys, utilitzaven un criteri de més
o manco donar dos o tres plans de dinamització o d’excelAlència
a territoris o comunitats autònomes -entre cometes- no
turístiques, i en canvi, la part important se solia distribuir entre
aquelles comunitats autònomes que sempre han tingut la
consideració d’un pes turístic dins el conjunt de l’Estat, com
puguin ser Balears, Canàries, València, Catalunya i Andalusia.

Bé, la veritat és que avui en dia el criteri que s’ha seguit
durant els darrers quatre o cinc anys és el d’atorgar un pla per
comunitat autònoma, i nosaltres creim que aquest criteri és
absolutament perjudicial per a comunitats autònomes com la
nostra. És com si quan es decideixen les ajudes a determinats
sectors econòmics allà on nosaltres no hi tenim un pes molt
important, se’ns donàs el mateix per exemple en el sector, per
posar un exemple, vitivinícola que allò que hagin pogut rebre
durant molts d’anys altres territoris, altres comunitats
autònomes com La Rioja, on hi ha una dependència molt més
important d’aquest sector.

Davant d’aquesta situació, el que plantejam mitjançant
aquesta proposició no de llei és instar el Govern de l’Estat a
revisar aquests criteris, els criteris que s’estan seguint a
l’actualitat per a l’adjudicació dels plans de dinamització del
producte turístic, en el sentit de concedir preferència i prioritat
a aquelles comunitats autònomes que mantenen una major
dependència del sector turístic en el conjunt de la seva
economia. Aquesta reclamació que es fa al Govern de l’Estat no
es fa només en aquest sentit, sinó fins i tot marcant possibles
criteris que podrien servir a l’hora de territorialitzar aquestes
inversions. 

En aquest sentit en el punt segon d’aquesta proposició no de
llei, fixam temes tan objectius com el nombre de places
turístiques, encara que no sigui un criteri suficient perquè
entenem que no basta amb el nombre de places turístiques,
perquè podria passar que hi hagi un nombre de places
turístiques, però que les estades siguin molt petites, molt poc
considerables; per tant, aquest criteri inicial de nombre de
places turístiques ha de venir corregit amb altres criteris, com
és, en segon lloc, el nombre de turistes per any; i en tercer lloc,
el que creim que és el més rellevant de tots, que és el que
realment determina el pes específic del turisme a una comunitat
autònoma, el nombre d’estades turístiques per any. 
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Moltes vegades es diu que Catalunya per exemple té més
turistes que les Illes Balears, i creim que això obeeix a una
falAlàcia. Efectivament, per Catalunya hi passen més turistes,
però també és obvi que els turistes que per exemple s’allotgen
a Barcelona s’allotgen una mitjana de quatre o cinc vespres,
mentre que aquí la mitjana està situada a nou o deu vespres. Per
tant, la multiplicació de nombre de turistes per estada dóna un
major pes específic a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

En qualsevol cas jo crec que és evident que el que pretenem
amb aquesta proposició no de llei és que el Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, la Secretaria d’Estat de Turisme
tengui present a l’hora d’adjudicar els distints plans estatals de
dinamització de producte turístic, criteris com el nombre de
places turístiques, el nombre de turistes i el nombre d’estades
turístiques per tal que aquelles comunitats autònomes que tenen
una major dependència del turisme puguin tenir majors
inversions en aquest sentit per millorar l’entorn i la
competitivitat de les distintes zones turístiques.

Ens pareix una proposta ben raonable, ens pareix una
proposta que no hauria de tenir en aquest sentit més dificultats.
I en aquest sentit l’exposam així, de la mateixa manera que
anunciam també que en el futur, els plantejarem altres temes
que van relacionats també amb el sector turístic, com pugui ser
a títol d’exemple, el repartiment dels fons de l’Estat destinats a
promoció turística, on tampoc no és congruent ni és
absolutament lògic que s’atribueixin els mateixos recursos a
comunitats autònomes, com per exemple La Rioja, amb tots els
meus respectes, com Navarra, Aragó, Extremadura, Castella-La
Manxa, Castella-Lleó, on és evident que no hi ha un pes tan
determinant del turisme, no només en el conjunt de l’economia
nacional, sinó dins el propi territori, que faci necessari
escometre i dur a terme aquestes importantíssimes millores de
l’entorn que representen els plans estatals de dinamització del
producte turístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Ara entram dins el torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari Mixt intervé l’Hble. Sr.
Josep Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament coincidim amb el portaveu del Grup Parlamentari
Popular que aquesta és una proposta molt raonable, compartim
els criteris que justifiquen la seva proposició no de llei i la
necessitat que, efectivament, l’Estat canviï els criteris de
repartiment d’aquest fons d’excelAlència, de dinamització del
producte turístic perquè s’ha de tenir en compte el pes específic
del sector econòmic en concret, el turisme en aquest cas, per
atorgar aquestes ajudes, aquestes colAlaboracions de l’Estat per
millorar el producte.

De totes maneres li he de dir que no podem votar
favorablement la seva proposició no de llei per la simple raó que
també succeeix en altres proposicions no de llei, que aquesta és
una tasca que el Govern de les Illes Balears ja ha plantejat a
Madrid. Hi ha una negociació sobre aquesta qüestió i entenem
que més enllà d’interferir, el que hem de fer és donar suport al
Govern amb la tasca que ja està fent, que ja ha instat el Govern
de l’Estat perquè es produeixi aquesta revisió i, per tant, hem
d’esperar que aquesta negociació doni el seu fruit.

Per tant, tot i estar d’acord amb l’esperit i amb la proposta
que fa el Grup Parlamentari Popular no li podem donar suport
perquè de fet el Govern ja està fent aquesta feina i ja insta el
Govern de l’Estat pel canvi dels criteris d’aquest fons estatals
per a la dinamització del producte turístic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé l’Hble. Sr. Alorda per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, he de compartir
amb bona mesura els punts que ha de tenir d’empenta el nostre
producte turístic, com ha apuntat el Sr. Flaquer. Jo destacaria de
la proposició la millora de l’entorn, i només una petita precisió,
crec que dins el nostre atractiu i dins el nostre entorn, una de les
coses més importants que s’ha de fer és no empitjorar-lo. És a
dir, una manera de millorar-lo és no tocar-lo, una altra és
millorar el que ja hi ha, però procurar mantenir l’atractiu
paisatgístic i no intentar intensificar, massificar i densificar més
les nostres destinacions perquè això seria un greu error,
precisament per pèrdua de l’atractiu d’aquest entorn.

Dit això, és evident que també la xarxa que ja hi ha creada
requereix una inversió pública, i constatam també amb
satisfacció que a poc a poc en aquest parlament recuperam una
certa sintonia respecte aquesta anàlisi del que era el Govern de
l’Estat que a finals dels 80 s’havia produït, jo crec que amb el
Sr. Forcades s’havien fet avanços importants de detectar que
realment la situació de les Illes Balears era realment molt
perjudicial, totes les línies que treia el Govern de l’Estat,
després, com vostès saben, hi ha hagut un altre temps en què tot
allò que venia de Madrid era magnífic i els que fèiem
aportacions com les que avui ens presenta el Sr. Flaquer, fèiem
un cor de ploradores i practicàvem el victimisme i coses
semblants. Crec que és bo que trobem que realment la situació,
sobretot per al gruix que és el tema del finançament, perquè al
final moltes coses les podríem dur a terme si nosaltres
gestionéssim la part del Producte Interior Brut que precisament
genera aquesta riquesa associada al turisme, en comptes de
desviar-la cap a l’Estat, però en aquest moment és important que
l’Estat sigui conscient que ha d’ajudar d’una manera
proporcional, ha d’invertir i ha de colAlaborar en proporció a la
riquesa que es genera.
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Així ho està fent el Govern i com ha apuntat el Sr. Melià, tot
i compartir el redactat, l’impuls i el que pretén aquesta
proposició no de llei, se’ns fa arribar per part de la conselleria,
que considera que per aconseguir-ho és més útil o creuen que és
més profitós avui, els ajuda més per aconseguir aquest objectiu
que no s’aprovi la proposició no de llei. Nosaltres ens fiam
d’aquest criteri, creim que és bo donar suport al conseller quan
diu que intentarà i que defensarà aquests canvis de criteris,
sempre crea aquest dubte polític el fet de quan s’apunta
l’argument de votar en contra d’una cosa perquè ja s’està fent,
el mateix fet d’aprovar-la no li donaria més suport. Però
nosaltres ens fiam dels arguments que ha aportat el Sr. Melià i
si la conselleria pensa que per aconseguir allò que el Sr. Flaquer
defensa avui aquí, la millor manera és votar en contra d’aquesta
proposició, nosaltres ens hi sumarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Crespí per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo pens que des de la Secretaria
d’Estat de Turisme i dins el marc del Plan de Turismo Español
Horizonte 2020, trobam aquests plans estatals de dinamització
del producte turístic. Aquest pla que té per objectiu que el sector
turístic espanyol sigui més competitiu i sostenible i pretén
millorar el nivell i l’atractiu de l’oferta turística del nostre país
i a més, poder palAliar les conseqüències d’una situació
econòmica com la que patim.

Aquests plans de dinamització del producte turístic són un
instrument d’actuació sobre la nostra oferta turística d’un destí,
sobre l’entorn, amb una finalitat d’aprofitar aquest al màxim i
sempre donant importància als criteris de qualitat i
sostenibilitat. Mitjançant aquests plans pretenem crear un destí
amb productes turístics de qualitat, susceptibles de ser
comercialitzats en un futur i que, per tant, suposen el
desenvolupament econòmic de la zona que afecten.

Entrant ja més en el redactat d’aquesta proposició no de llei
presentada avui per part del Partit Popular, direm que estam
d’acord que la nostra comunitat depèn majoritàriament del
sector del turisme, d’això no hi ha cap dubte. I donada la
importància que té per a la nostra economia, aquest sector
pensam que s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar la
política turística espanyola. Les Illes Balears a nivell d’Espanya,
i com ha dit el Sr. Flaquer, és la segona comunitat autònoma en
nombre de visitants, darrere Catalunya i per això pensam que
variables com nombre de visitants, estades turístiques, s’han de
tenir en compte a l’hora del repartiment d’aquest tipus de plans.

Però bé, el Govern de les Illes Balears a través de la
Conselleria de Turisme ja ha posat fil a l’agulla sobre les
peticions que es troben en aquesta proposició no de llei. I és que
el Parlament insti el Govern per a l’adjudicació d’aquests plans
anuals, que tengui en compte de la dependència de la nostra
economia del sector del turisme i que utilitzi criteris
ponderatius, com poden ser nombre de places, nombre

d’estades, etc. Com que consideram que ja s’ha duit a terme
aquesta petició, no podem donar suport a aquesta proposició no
de llei, si bé estam d’acord amb tota l’argumentació que es
proposa. Ja en diverses ocasions, el conseller de Turisme ha fet
menció d’aquesta petició en aquesta mateixa comissió.

Voldria afegir, a més, que nosaltres tenim confiança amb la
línia de feina que està fent el Govern d’Espanya en relació amb
el turisme, crec que aquest esforç queda palès des del punt de
vista dels diferents plans que té en marxa l’Estat en aquest
moment, com poden ser els plans Renove, on a més d’una
dotació inicial de 400 milions d’euros s’augmentarà fins a 600
milions d’euros, i veure l’èxit que ha tengut aquesta operació a
les Illes Balears, on de les 915 peticions o operacions que hi ha
hagut, 258 corresponen a les Balears, un 30,25% i són 109
milions d’euros, Balears en primer lloc, en segon lloc Catalunya
amb 230 operacions, un 24,03%. També tenim en compte els
plans del FOMIT, que es dotaran amb 150 milions d’euros, els
plans de requalificació de destins madurs, on un dels seus grans
tres projectes és la Platja de Palma, i en matèria de promoció
exterior, campanyes compartides amb comunitats autònomes i
campanyes de producte.

Per tant, reiteram que tenim confiança que el Ministeri de
Turisme, a través de la Secretaria d’Estat, farà cas de les
peticions que ja ha fet el Govern de les Illes Balears. Per tant, es
farà valer el fet de què el turisme és un sector fonamental per a
la nostra economia i es tendrà en compte a l’hora de distribuir
els plans de dinamització de productes turístics, entre d’altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Popular? Té la paraula el Sr. Flaquer per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bé, tots els grups parlamentaris coincideixen en la bondat
d’aquesta proposició no de llei, malgrat tots els grups
parlamentaris també diguin que hi votaran en contra. Nosaltres
creim que és molt important que a més que ho faci el Govern,
i ara en parlaré, de si ho fa o no ho fa, és important que el
Parlament també s’hi adhereixi i reclami això al Govern de
l’Estat; aquí estam instant el Govern de l’Estat, no el Govern de
les Illes Balears. Crec que és bo que el Govern de l’Estat sigui
conscient que no només és l’executiu, sinó també aquesta
cambra la que reclama aquest pes específic de les Illes Balears
i uns nous criteris de repartiment dels plans de dinamització
turística. I per tant, creim que no sobra que votem també aquesta
proposta, que donaria més força i més suport a la reivindicació
actual del Govern. Per tant, no entenem baix cap concepte la
postura del Grup Mixt, ni la postura del BLOC, ni la postura del
Grup Socialista, molt de xerrim-xerram, especialment per part
del BLOC, molt de reivindicar, molt de discurs durant molts
d’anys de no sé quines històries, però al final, a l’hora de votar,
per la única raó que aquesta iniciativa sorgeix del Partit Popular,
es vota en contra, amb un exercici..., un Diari de Sessions que
jo crec que al Sr. Alorda li convé guardar-lo per a la seva
història parlamentària.
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M’agradaria comentar una cosa, en farem un seguiment
d’aquesta qüestió i ja els anuncio que demanarem una
compareixença urgent del conseller de Turisme perquè
comparegui en aquesta comissió i ens expliqui i ens doni el
suport documental sobre aquesta feina que diuen que està fent,
sobre aquesta reivindicació. Esperem que abans d’aquesta
comissió el conseller de Turisme pugui aportar en aquesta
comissió registres d’entrada abastament, quines solAlicituds per
escrit ha fet a la Secretaria d’Estat de Turisme en aquest sentit,
quines són les reivindicacions que s’han fet en aquest sentit i
puguem conèixer de bon de ver, per què els grups parlamentaris
Mixt, BLOC i Socialista avui voten en contra d’aquesta
proposta, amb l’argument que el Govern ja ho està fent. Ja basta
d’aquest argument! Ja basta que ens diguin aquí que el que
presentam està molt bé, però que el Govern ja ho fa i
precisament per controlar-ho, demanarem la compareixença del
conseller perquè ens expliquin amb pèls i senyals, fins a dia 12
de març de 2009 què és allò que s’ha fet davant l’Estat central,
davant Madrid, davant la Secretaria d’Estat, en relació amb la
reivindicació d’uns nous criteris de repartiment dels plans de
dinamització del producte turístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. 

Bé, fixades les posicions de cada grup passarem a votar.

Vots a favor de la Proposició no de llei 1564/09? Moltes
gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

En conseqüència, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 1564/09 i no havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.



118 TURISME / Núm. 10 /  11 de març del 2009

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


