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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas substituye a la Sra. Aina Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 12822/09, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de l'IVA.

I.2) Pregunta RGE núm. 12823/09, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de l'IVA (II).

I.3) Pregunta RGE núm. 12824/09, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de l'IVA (III).

I.4) Pregunta RGE núm. 12827/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova plataforma
tecnològica (I).

I.5) Pregunta RGE núm. 12828/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova plataforma
tecnològica (II).

I.6) Pregunta RGE núm. 12829/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova plataforma
tecnològica (III).

I.7) Pregunta RGE núm. 12830/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova plataforma
tecnològica (IV).

I.8) Pregunta RGE núm. 12831/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre d'innovació
tecnològica del turisme de Microsoft.

I.9) Pregunta RGE núm. 12832/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a foment del consum de
productes autòctons per part del sector turístic.

Abans d’entrar a tractar l’ordre del dia d’avui s’informa que,
havent rebut l’escrit RGE núm. 13891/09, de data 26 d’octubre
del 2009, en el qual s’informa que per motius inexcusables
d’agenda el conseller de Turisme, Hble. Sr. Miquel Nadal i
Buades, no podrà assistir a la comissió d’avui, per tant les
preguntes RGE núm. 12822, 12823, 12824, 12827, 12828,
12829, 12830, 12831 i 12832/09, que havia de contestar el
conseller com a primer punt de l’ordre del dia, queden ajornades
per a una sessió de la comissió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 8520/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris de participació de
les comunitats autònomes en els pressuposts estatals de
promoció turística i en els plans de dinamització de
producte turístic.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en la Proposició no de llei RGE núm.
8520/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre
criteris de participació de les comunitats autònomes en els
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pressuposts estatals de promoció turística i en els plans de
dinamització de producte turístic.

Per defensar la Proposició no de llei 8520/08, sobre criteris
de participació de les comunitats autònomes en els pressuposts
estatals de promoció turística, 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,
la veritat és que aquesta era una proposició que ja s’havia
discutit en part parcialment en aquesta mateixa comissió,
referida en aquell cas únicament i exclusiva als plans de
dinamització del producte turístic, però vàrem considerar oportú
també estendre-la a les qüestions relacionades amb la promoció
turística, i vàrem també considerar oportú reiterar la petició que
havíem fet respecte a aquell dia dels plans de dinamització. 

Els motius jo crec que són prou coneguts, jo crec que és
indubtable el pes específic que les Illes Balears tenen dins el
conjunt del turisme a l’Estat espanyol. Creim que també és
inqüestionable la dependència que té el nostre model econòmic
de l’activitat turística i, per tant, tot el que pugui beneficiar
aquesta activitat turística acaba també beneficiant el nostre
model econòmic, i és també inqüestionable que aquest model
econòmic a més és un model econòmic que sobretot genera
llocs de feina, sobretot genera riquesa, i crec que en un moment
com aquest, en una conjuntura com l’actual, on estam perdent
llocs de feina, on estam perdent competitivitat turística, on
estam retrocedint quant al creixement del producte interior brut
en el nostre territori autonòmic, creim que encara és molt més
important fer una aposta decidida pel sector turístic, i qualsevol
inversió, qualsevol actuació que es pugui dur a terme dins
aquest sector sempre serà important, i molt més, com deia, en
uns moments com aquests.

I és evident, jo crec que això ningú no ho discuteix, que hi
ha dues eines, hi ha dos extrems que han de ser fruit d’una
actuació decidida dins el camp del turisme. Una és la millora del
producte, d’allò que oferim, tant des del punt de vista de
l’allotjament com des del punt de vista de l’oferta
complementària, i a més d’aquesta millora del producte és
fonamental també tota l’activitat de promoció del nostre destí,
del nostre producte en els principals mercats emissors. I en
aquest sentit des del Partit Popular sempre hem criticat que el
Govern de l’Estat espanyol, a través de la Secretaria d’Estat de
Turisme, no ha estat mai sensible a la importància que té el
turisme a determinades comunitats autònomes, i dins aquestes
d’una manera molt especial les Illes Balears. El repartiment dels
fons de la Secretaria d’Estat de Turisme tant per a millora de
producte com per a promoció turística és un criteri que en
absolut segueix la importància, el pes específic que pugui tenir
cada una de les comunitats autònomes en el sector turístic
nacional. Un exemple ben clar, com ja vàrem explicar en el seu
dia en aquesta mateixa comissió, és que a la darrera distribució
de plans de dinamització de producte turístic pràcticament es va
atorgar un pla per comunitat autònoma i per tant venien a
equipar-se les Illes Balears, a les Illes Canàries, comunitats
eminentment turístiques, amb comunitats que no tenen una
dependència tan forta del turisme com puguin ser, sense
desmerèixer en absolut tots els seus drets i totes les seves

oportunitats, com puguin ser Castella-Lleó, Castella-La Manxa,
Extremadura, La Rioja, etc. No pareix, per tant, normal que
aquestes comunitats autònomes puguin tenir un mateix
tractament per part de la Secretaria d’Estat de Turisme, que el
que pugui tenir una comunitat autònoma com la nostra, que
aporta prop d’un 20 o un 25% del producte interior brut turístic
del nostre país.

Des d’aquest punt de vista aquesta proposició no de llei és
molt senzilla i a més creim que molt assenyada, en el sentit de
reivindicar el que creim que és just, el que creim que és
necessari reclamar davant el Govern de l’Estat, i ho desdoblam
en dos punts. A un primer punt feim referència a la promoció
turística i demanam, instam el Govern d’Espanya i més
concretament a la Secretaria d’Estat de Turisme, que el
repartiment dels seus pressuposts en matèria de promoció
turística a través del seu institut Turespaña entre les distintes
comunitats autònomes es faci tenint en compte tota una sèrie de
criteris que tenguin com a denominador comú el pes específic
de cada una de les comunitats autònomes en el turisme, i en
aquest sentit nosaltres aportam fins a tres criteris que són ben
objectius, són criteris que podrien ser perfectament aplicables,
perfectament utilitzables per la Secretaria d’Estat, com pugui
ser, en primer lloc, el nombre de visitants o d’estades
turístiques; afegim estades turístiques perquè a vegades no basta
només el nombre de visitants, hi ha comunitats autònomes que
tenen un important nombre de visitants però en canvi tenen una
estada turística de dos, tres dies, i en canvi nosaltres tenim una
mitjana d’estada turística de nou, deu dies, i per tant amb menys
visitants és evident que tenim més estades turístiques i per tant
més activitat turística que altres comunitats autònomes; és el cas
típic de Catalunya, que ens guanya en nombre de visitants, però
és evident que quan feim l’estadística amb estades turístiques
les Illes Balears superen clarament Catalunya.

Un segon criteri important és el del nombre de places
turístiques; és evident que aquí és un criteri també objectiu, en
funció de les places turístiques que té cada comunitat autònoma
s’haurien de repartir els pressuposts de promoció turística. I
després hi ha un tercer criteri que també podria facilitar
perfectament l’Institut Nacional d’Estadística, que és l’aportació
de cada una de les comunitats autònomes al producte interior
brut turístic, que també serviria per demostrar quin és el pes,
quin és el percentatge que cada una d’aquestes comunitats té en
aquests punts. Des d’aquest punt de vista creim que si la
Secretaria d’Estat de Turisme manejàs aquests criteris les Illes
Balears rebrien de l’Estat, rebrien de la Secretaria d’Estat de
Turisme, un fons de promoció turística molt superior al que en
aquests moments estam rebent. 

I en segon lloc ens referim també no només a la promoció
sinó també al repartiment dels plans de dinamització del
producte turístic, que en aquest cas encara la situació és molt
més greu que en relació a la promoció turística per l’exemple
que he posat abans, que la comunitat autònoma de les Illes
Balears rep els mateixos plans, un anual, que els que puguin
rebre comunitats autònomes amb un escàs pes en la indústria
turística del conjunt del país. 
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Ens pareix, per tant, d’absoluta necessitat que el Parlament
s’adreci al Govern d’Espanya, s’adreci més concretament a la
Secretaria d’Estat de Turisme, i pugui fer una rectificació del
criteri que ha seguit tradicionalment, i per tant es pugui donar
més protagonisme i més pes específic a aquelles comunitats
autònomes que tenen en el turisme el seu principal motor
econòmic i de creació de llocs de feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Entram en el torn de fixació de
posicions, i pel 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,
com bé ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Flaquer, és un tema que ja vàrem tenir oportunitat de debatre,
almanco parcialment, si no d’una manera similar, exactament,
però sí molt semblant, a una altra comissió de Turisme. Ja
aleshores des d’Unió Mallorquina li vàrem manifestar el nostre
acord amb el fons de la seva proposta; nosaltres no discutim la
bondat i la justícia de la proposta que formula el Partit Popular.
Ja li vàrem manifestar que el Govern de les Illes Balears, i
concretament la Conselleria de Turisme, està fent esforços per
caminar cap a la direcció que apunta la proposta del Grup
Parlamentari Popular, però aquí el tema és de tàctica
negociadora, si se’m permet l’expressió; el Sr. Flaquer, que ha
tengut altes responsabilitats, ho sap perfectament i ho ha
manifestat a la seva exposició. Realment és molt difícil que el
Govern de l’Estat es faci ressò i tengui en compte aquestes
reivindicacions, que aquí ens pareixen d’una justícia
aclaparadora però que resulta que després a Madrid, amb govern
d’un color o govern d’un altre, la veritat és que no tenen un
reflex concret.

Per tant la tàctica negociadora, lògicament discutible, és
intentar a través de les gestions que fa la Conselleria de Turisme
arribar a aquest port. Ja sé serà molt difícil perquè tots els
consellers de Turisme, i segur que el Sr. Flaquer també quan ho
va ser, han intentat anar per aquesta via, però el que creim és
que no hem de fer grans propostes de pressió a través del
Parlament o a través de declaracions públiques, sinó que hem de
fer una feina més sorda, més constant, i això és el compromís
que està tenint la Conselleria de Turisme. Per tant, igual que ja
li vàrem dir a la passada proposició no de llei, no li podem votar
favorablement no perquè no estiguem d’acord amb el fons de la
qüestió, sinó perquè hi ha una altra tàctica en marxa i
consideram que aquesta tàctica pot ser més profitosa, tot el
conjunt i el context de dificultat per arribar a aquest port.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del BLOC per Mallorca
i PSM-Verds no intervenen. Per tant per part del Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Morillas
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señores y señoras
diputados y diputadas, como ya se ha dicho en la exposición de
motivos de esta proposición no de ley, cosa con la que estamos
completamente de acuerdo, las Islas Baleares en el conjunto del
Estado español tiene un peso específico en lo que se refiere al
turismo, y el turismo es el motor de nuestra economía; de su
solidez y competitividad dependen entre otras cosas la
estabilidad del empleo y en este momento de crisis este hecho
es de máxima importancia.

La promoción turística de nuestras islas y la promoción del
producto turístico es algo de vital importancia y algo que se está
haciendo desde el Govern de les Illes Balears a través de la
Conselleria de Turismo, como también desde el Gobierno de
España, hechos estos que se están llevando a cabo a través de
los diferentes planes que se están realizando. Actualmente el
Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de
Turismo, está teniendo en cuenta esta situación, haciéndolo ver
con el Plan Renove, plan que pretende modernizar la oferta del
sector turístico para aumentar la competitividad y adecuarse a
los requerimientos de la demanda, siendo este plan flexible para
impulsar la rehabilitación de los establecimientos turísticos,
cuyo resultado redundará en la mejora de la calidad y la
sostenibilidad de las infraestructuras turísticas, pretendiendo
responder a las necesidades del sector porque se persigue
mejorar el equilibrio entre el turismo y el entorno ambiental y
urbanístico, adaptando la actividad turística al nuevo modelo
turístico a través de la diversificación del producto y
segmentación de la demanda.

Ya se debatió, como muy bien han dicho los anteriores
portavoces, otra proposición no de ley en esta comisión el día
11 de marzo de 2009 sobre la territorialización de los planes
estatales de dinamización del producto turístico; votamos en
contra y el PP anunció pedir una comparecencia del conseller de
Turismo. El conseller contestó también en comisión una
pregunta sobre el mismo tema el día 21 de mayo de 2009. Se
convocó la Comisión de Turismo para la comparecencia del
conseller requerida por el PP sobre el mismo tema y, llegado el
momento, retiraron la petición de comparecencia porque se
daban por contestados con la pregunta del día 7 de mayo. 

Nos volvemos a encontrar con el mismo tema, y por
coherencia a nuestra respuesta a la anterior proposición no de
ley, nuestro voto será el mismo. El conseller ya explicó todas las
gestiones hechas en este asunto en una de sus comparecencias
en esta comisión; dijo que la colaboración con la Secretaría de
Estado de Turismo era bueno. Desde el Gobierno de España y
desde la Secretaría de Estado de Turismo se tiene en cuenta todo
lo que se pide en esta proposición no de ley que estamos
debatiendo y que presenta el PP; se puede ver con los fondos del
FOMIT, el Plan Renove... Por lo tanto votaremos en contra,
puesto que la petición ya está hecha al Gobierno de España y
más concretamente a la Secretaría de Estado de Turismo.
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Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morillas. Vol fer ús de la paraula el
Partit Popular? Té la paraula el Sr. Flaquer per cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
jo no pos en dubte les gestions que en aquests moments pugui
estar fent el Govern de les Illes Balears en relació a aquest tema,
però de la intervenció del portaveu del Grup d’Unió
Mallorquina, del Grup Mixt, el representant d’Unió
Mallorquina, i de la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
es desprèn quasi quasi la possibilitat que puguem tancar aquest
parlament, perquè com que el Govern fa feina aquest parlament
senzillament no té per què fer també la seva feina, i em
pareixeria un absurd. 

Jo els he de recordar una qüestió que crec que no hauria de
recordar jo aquí, i és que en aquest parlament i en aquesta
comissió resideix la sobirania popular, la voluntat del poble
d’aquestes illes, i crec que sí que és important que el Govern de
l’Estat i la Secretaria d’Estat de Turisme, a més de les gestions
que pugui fer el Govern de les Illes Balears, puguin conèixer
també quina és l’opinió del Parlament de les Illes Balears
perquè si no, insistesc, podríem tancar aquesta comissió i
podríem tancar aquest plenari amb l’excusa que el Govern ja
està fent les seves feines.

Em pareix, per tant, un argument pobre, em pareix un
argument dèbil i em pareix un argument que l’únic que amaga
és l’intent d’encobrir i de dissimular per què no es vota a favor
d’una proposta del Partit Popular. Jo crec que no hi ha cap
problema perquè el Parlament pugui instar el Govern de l’Estat
a una cosa que el Govern ja està reclamant i no ha aconseguit,
perquè si vostès em diguessin “no, és que el Govern ho està
instant i a més a més ho ha aconseguit”, jo callaria, però és que
en aquests moments no s’ha aconseguit. No només no s’ha
aconseguit sinó que a més hem retrocedit en relació a exercicis
pressupostaris anteriors, perquè jo he de recordar que fa una
sèrie d’anys la comunitat autònoma de les Illes Balears
acostumava a rebre dos o tres plans d’excelAlència o de
dinamització del producte turístic a l’any, dos o tres plans, i
enguany en rep un. Per tant he de dir, i vull que quedi
constància al Diari de Sessions, que aquestes gestions que està
fent el Govern de les Illes Balears no estan en aquests moments
donant ni un fruit, ni un resultat, i per tant bo seria que el
Parlament també s’afegís a aquesta reivindicació.

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista a més fa
referència a un tema que a mi em pareix que no té res a veure,
que és el Pla Renove. El Pla Renove no és un pla territorialitzat
per part de l’Estat, el Pla Renove és una línia de finançació que
treu l’Estat on la iniciativa privada, amb independència de la
comunitat autònoma allà on estigui, aposta o no aposta per la
renovació i per la modernització dels establiments turístics. I el
Pla Renove, si s’hi han afegit i adherit molts d’empresaris
d’aquestes illes, és precisament una mostra més d’on resideix
l’autèntica força turística en aquest país i en aquest estat, que és
precisament a les Illes Balears, però no hi ha hagut una
territorialització, no hi ha hagut una voluntat de l’Estat espanyol

de dir “del Pla Renove vull destinar tants de doblers a les Illes
Balears”, no, no, ha hagut de ser iniciativa pròpia i particular de
l’empresa privada.

Per tant jo lament, i ho dic amb tota sinceritat, lament
profundament que aquest parlament no pugui defensar allò que
realment correspon a les Illes Balears des del punt de vista
turístic, que és tenir el mateix que estic convençut que tenen
altres comunitats autònomes en altres sectors econòmics. Jo
estic convençut, no tenc el més mínim dubte que la comunitat
de La Rioja -n’estic convençut, a més- en el tema del vi té
moltíssimes més ajudes en la seva promoció, en la seva
comercialització, per part de l’Estat que les que pugui tenir la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i estic convençut que
això no només ho defensa el Govern de La Rioja sinó que estic
convençut també que el Parlament de La Rioja ho deu defensar,
i a mi em dol, em dol profundament, que aquest parlament no
sigui capaç d’adreçar-se al Govern de l’Estat, i a més em dol
encara molt més que hi hagi grups com Unió Mallorquina, que
fan de la reivindicació davant Madrid bandera essencial de la
seva política, que no siguin capaços de donar suport a aquesta
proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Exposades les postures de cada
un dels partits passam a la votació de la Proposició no de llei
8520/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

En conseqüència...

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència la Proposició no de llei 8520/08 queda
rebutjada. 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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