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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, bon dia. Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Bon dia. Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Bon dia, presidenta. Rosa Maria Alberdi substitueix el Sr.
Carretero.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2746/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a dinamització del
sector nàutic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 2746/10, del
Grup Parlamentari Mixt, sobre dinamització del sector nàutic.
Per defensar-la intervé l’Hble. Sra. Sureda, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
turisme és la principal activitat del nostre país, i entre totes les
seves vessants el turisme nàutic és una de les seves activitats de
més qualitat i que té un gran potencial per generar ingressos i
llocs de feina.

Les Illes Balears són reconegudes arreu del món per la
bellesa de les seves costes, la netedat de les seves aigües i la
qualitat de les seves instalAlacions portuàries, així com per
l’elevat nivell de les empreses nàutiques que operen a les Illes.
En aquest punt des d’Unió Mallorquina creim que dins el
turisme el sector nàutic és el que més pot contribuir a ser
receptors d’un turisme de qualitat i gran poder adquisitiu,
sempre que s’eliminin els entrebancs i es controli cap a on
volem centrar aquest tipus de turisme. 

Les nostres illes són una important destinació nàutica, però
malgrat això les embarcacions xàrters mundials més gran de 15
metres no utilitzen la nostra destinació per l’amenaça fiscal que
representa per a ells l’impost especial sobre determinats mitjans
de transport, un impost que és d’aplicació únicament dins les
aigües jurisdiccionals espanyoles i que és inexistent a altres
destinacions europees o extracomunitàries. Aquest fet provoca
que no avanci el turisme nàutic, que limiti gran part d’un
turisme de qualitat i que es deixin d’utilitzar les nostres illes per
fer tasques de manteniment i reparació d’embarcacions. Des
d’Unió Mallorquina creim que el sector nàutic té un gran
potencial de creixement però, com veim, aquesta potencialitat
està limitada per una política fiscal equivocada. A aquest
impost, que representa un 12% per a les embarcacions superiors
a 8 metres, llavors li hem de sumar l’IVA, que ara mateix

representa un 18%, en total un 30% més del valor de
l’embarcació en imposts.

Segons dades facilitades per l’Agència Tributària, a tot
l’Estat es varen recaptar el 2009 19.514.303 euros. D’aquests
corresponen a la recaptació de les Illes Balears 1.536.761 euros.
Aquesta quantitat representa una gran contradicció entre l’esforç
del Govern de les Illes Balears amb els doblers que
s’inverteixen a promocionar i a atreure turisme d’alta qualitat a
les Illes Balears. Hem de pensar que el turisme nàutic genera de
mitja una despesa diària d’uns 130 euros, i en el cas dels grans
iots aquesta despesa augmenta fins als 450 euros diaris. 

A l’Estat espanyol no existeix una política de turisme nàutic
orientada a les necessitats de la demanda i el posicionament
estratègic adaptat a les noves tendències de l’oci recreatiu, un
oci recreatiu que té la seva màxima representació en els iots
comercials, és a dir, en aquells iots que es lloguen per a períodes
temporals breus. Per tant des d’Unió Mallorquina instam el
Govern de les Illes Balears, així com el Govern de l’Estat, a
llevar la barrera que presenta aquest impost per al
desenvolupament del nostre sector nàutic, i per la contradicció
que representa amb la normativa europea respecte a les
empreses comunitàries que es vulguin establir a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Entram en el torn de fixació de
posicions, i pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló per un temps de
deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Davant aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Mixt, Unió Mallorquina, hem de dir
que compartim amb Unió Mallorquina la importància que pot
tenir el turisme nàutic a l’hora de generar ingressos, a l’hora de
crear llocs de feina i a l’hora de ser un nínxol de futur en el cas
de la destinació turística de les Illes Balears. I compartim,
efectivament, que s’hauria d’estudiar quina és la importància o
la influència que té aquest impost especial sobre determinats
mitjans de transport, aquest impost estatal que s’età aplicant del
12%, i que efectivament es pot crear una doble imposició tenint
en compte que aquest impost no s’aplica a la resta de països
europeus.

Per tant compartim que s’hauria d’estudiar quina és la
incidència que té aquest impost sobre el turisme nàutic, i
compartim per tant que s’estudiï també la possibilitat que
tendria el Govern de les Illes Balears d’incidir sobre aquest
impost. 
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Per tant demanaríem a la proposant, a Unió Mallorquina, la
votació separada, perquè podríem estar d’acord amb el punt 1,
d’instar el Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears a
estudiar l’harmonització legislativa fiscal de la indústria nàutica
amb la normativa europea. Estaríem en desacord, en canvi, amb
el punt 2, de ja declarar la no-subjecció a l’impost especial
sobre determinats mitjans de transport, perquè pensam que s’ha
d’estudiar dins aquest marc d’harmonització, per tant encara
hem d’esperar a veure si realment hem de declarar o no aquesta
no-subjecció. Estaríem d’acord amb el punt 3 per tal que
s’instàs el Govern de les Illes Balears per posar en coneixement
de la Comissió Europea la possible incongruència amb la
normativa europea del principi de lliure circulació de persones
i de lliure implantació d’empreses que pot suposar aquest
impost especial. Estaríem d’acord també amb el punt quart,
d’instar el Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears
perquè en el nou règim econòmic especial de les Illes Balears
tenguéssim la possibilitat d’exonerar d’aquest impost; sempre
estaríem d’acord, independentment que la decisió fos o no fos
exonerar, que tenguéssim el màxim de capacitat fiscal i el
màxim de decisió en el si de les Illes Balears. 

I per últim, pel que fa al punt cinquè, en el qual la proposta
s’insta el Govern a avaluar la possible fixació d’un tipus reduït
d’aquest impost especial a les Illes Balears, també estaríem
d’acord que el Govern estudiàs aquesta possible fixació d’un
tipus reduït, que això és el que demana la proposta número 5, no
ja demanar que es baixi sinó que s’avaluï; això sí, demanaríem
a la proposant, li faríem una esmena in voce, per tal que retiràs,
per tal que se suprimís aquí on diu “...i en tot cas en un termini
màxim d’un mes”. Pensam que si quedàs que s’estudiï o
s’avaluï el més aviat possible la fixació d’un tipus reduït seria
suficient, i pensam que aquest termini d’un mes seria excessiu
per tal que es pugui avaluar per part de la conselleria
corresponent, en aquest cas entenem que és la Conselleria
d’Hisenda, aquesta possible reducció de l’impost especial. Si
fos així, si l’esmenant acceptàs aquesta esmena in voce, de
retirar “...i en tot cas en un termini màxim d’un mes”, podríem
donar suport també a aquest punt cinquè.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari també
està d’acord, en termes generals, en l’estudi d’aquest tema, és
a dir, aquest impost especial sobre determinats mitjans de
transport en relació a les embarcacions nàutiques turístiques.
Pensam que tota iniciativa que suposi una millora de la
competitivitat del sector turístic i en aquest cas del sector nàutic
ha de ser analitzada i estudiada. Hem de tenir un sector turístic
competitiu i no subjecte a més gravàmens que el sector turístic
nàutic del nostre entorn, ja que països del nostre entorn tenen
una empresa turística nàutica molt desenvolupada. 

Per tant, com deia, estam d’acord que s’estudiï aquest tema
i que anem cap a una harmonització a nivell europeu, i tal
vegada posar en coneixement de la Comissió Europea aquesta
possible discriminació que es pugui produir a nivell fiscal. I
també analitzar l’opció d’introduir una exoneració dins el nou
REB. Per tant estaríem d’acord amb l’anàlisi..., d’acord amb els
punts 1, 3 i 4 tal com es presenten a la proposició no de llei, i
amb la modificació que ha presentat el portaveu del BLOC en
el punt 5, on llevaria el termini i quedaria simplement en
avaluar el més aviat possible.

Quant al punt 2 no hi podem donar el nostre suport ja que
pensam que abans de declarar la nostra objecció a aquest impost
hauríem de fer l’anàlisi anterior esmentat. 

Demanaríem, idò, també per la nostra banda, si la proposant
està d’acord amb la modificació del text, la votació separada
dels punts 1, 3, 4 i 5, i el punt 2 per una altra banda.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sr. Flaquer per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Parlamentari Popular sempre hem apostat per la
diversificació com element clau de la futura política turística.
Només apostant per la promoció diferenciada de determinats
sectors del nostre turisme serem capaços d’aconseguir aquest
objectiu del qual tots sempre parlam però del qual veim a
vegades molts pocs fruits concrets, que és el de la
desestacionalització.

I en aquest sentit és evident que, dins la diversificació de la
qual estic parlant, hi cobra una especial importància un sector
clau com és el del turisme nàutic a les nostres illes, i deim que
és un sector clau bàsicament per dos motius. 

En primer lloc, perquè és un sector que com molt bé
s’explica a l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei
és un sector amb capacitat futura de creació de nous llocs de
feina, amb la qual cosa en un moment com aquest, en una
situació de crisi i d’atur constant i creixent a les nostres illes,
sempre és positiva, que apostem per sectors que siguin capaços
de generar nous llocs de feina, i en aquest sentit estam
convençuts que el sector nàutic, el sector del turisme nàutic, ho
pot aconseguir.

I, en segon lloc, perquè el turisme nàutic representa també
un turisme d’un especial poder adquisitiu, d’un alt poder
adquisitiu, que a més té una repercussió directa molt important
en un dels sectors turístics que en aquests moments està sofrint
més, com és el de l’oferta complementària, i l’oferta
complementària considerada en el sentit més ample de la seva
expressió, des de comerços, bars, restaurants, cafeteries i fins i
tot tota una sèrie d’establiments i empreses que viuen de
preveure determinades matèries i serveis a iots i negocis
relacionats amb la indústria nàutica.
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Per tant qualsevol mesura que es pugui fer en benefici
d’aquest sector, qualsevol mesura que es pugui fer per
revitalitzar aquest sector nàutic nosaltres creim que sempre serà
positiva. I és evident que avui es presenta aquí una proposició
no de llei amb un conjunt de mesures bàsicament fiscals,
d’incentiu fiscal, que permetin llevar, remoure els obstacles que
en aquests moments hi ha perquè pugui créixer el turisme
nàutic, però sobretot que determinats iots, determinades
persones puguin triar també les nostres illes com a lloc de
reparació, de manteniment, durant la temporada mitja i baixa,
ens pareix absolutament positiu que des del Parlament de les
Illes Balears plantegem tant al Govern de les Illes Balears com
al Govern de l’Estat, i fins i tot als marcs comunitaris que
puguin tenir algun tipus de paraula en aquesta qüestió, tota una
sèrie d’incentius, tota una sèrie de mesures que puguin anar en
la línia de millorar la situació d’aquest sector.

Per tant, i conseqüentment amb la nostra postura favorable
a la diversificació, favorable a l’estímul del sector nàutic,
votarem, com no pot ser d’una altra manera, a favor d’aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Ara demanaria a la representant
proposant d’UM, Sra. Sureda, si accepta per una banda el vot
separat dels cinc punts, i si també accepta la transacció que li
han proposat en el punt número 5.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Accept la transacció per eliminar
“...i en tot cas en un termini màxim d’un mes”, però sí que
m’agradaria que es tengués en compte que es pogués fer el més
aviat possible. I també accept que es faci la votació per separat
en el punt número 2, en aquest cas.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Per tant aquesta presidència entén que
els punts 1, 3, 4 i 5, amb l’esmena incorporada, queden aprovats
per assentiment. És així?

I passarem a votar el punt número 2.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovat el punt número 2 d’aquesta
proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4830/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a realització del
desenvolupament d'un pla per promoure el turisme cultural
a les Illes Balears.

I tot seguit passarem al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la Proposició no de llei 4830/10, del Grup
Parlamentari Mixt, sobre realització del desenvolupament d’un
pla per promoure el turisme cultural a les Illes Balears.

Per defensar aquesta proposició no de llei intervé, en nom
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Esperança Marí per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També he d’afegir que en aquest
cas substituiré Maria Antònia Sureda, que substituïa Josep
Melià.

Bé, senyores i senyors diputats, en veritat que parlar de
turisme -i possiblement em repetiré amb aquestes paraules
introductòries- parlar de turisme a les Illes Balears és parlar del
motor bàsic i fonamental de la nostra economia, és parlar de la
indústria que marca de manera determinant les característiques
d’aquest país. Per tant hi hem de prestar una gran atenció i hem
de ser capaços d’aportar-hi la imaginació i la capacitat d’anàlisi
necessàries per aconseguir el que és millor per a aquest sector.

Per molt que tenguem un sector ben consolidat, altament
competitiu i que les coses fins ara hagin anat més o menys bé,
no podem adormir-nos perquè el món es troba en moviment i en
evolució constant. Em referesc a les dades que l’Organització
Mundial de Turisme presenta; diu que l’any 2015 s’haurà
multiplicat per tres el volum de les persones que formen part de
les classes mitjanes. Haurem passat d’un segment de la
humanitat que té una capacitat elevada de consum format per
devers 400 milions de persones, ens traslladaríem el 2015 a un
segment format per 1.200 milions de potencials turistes. La
capacitat, idò, de fer turisme augmentarà notablement, i no
només en aquest segment més potent econòmicament sinó
també en sectors que aniran ampliant-se amb el temps.

Ja sé que hi ha sectors de la nostra societat, alguns d’ells
vinculats amb el turisme, que no creuen que sigui fàcil
d’incrementar entre nosaltres el turisme a partir d’un turisme
diferent del de sol i platja, però d’altres destinacions semblants
a la nostra s’han estat qüestionant molt seriosament. En general
a Europa hi ha destinacions turístiques madures que exploten el
sol i la platja fins a límits importants; cada vegada més s’està
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plantejant, però, l’opció de complementar aquest turisme de sol
i platja amb allò que és el turisme de la identitat. No voldria que
se m’entengués malament; no estic contraposant un tipus de
turisme a un altre, sinó posant de manifest que entenc que els
dos turismes poden ajudar a enfortir el sector i que nosaltres
hem de treballar perquè els dos tipus es desenvolupin amb tota
normalitat. 

És ben clar que aquí la competitivitat en el sector turístic no
vendrà donada per la possibilitat d’oferir uns preus molt baixos;
no estam en condicions de competir en aquest aspecte amb les
destinacions turístiques emergents, encara que aquests dies hi
havia notícies sobre un dels sectors turístics que inverteix a les
Illes que apostava per seguir abaixant preus. Amb aquestes
àrees en què el turisme està començant simplement, les zones
que segons l’informe presentat aquest dia del Centre Econòmic
i Social anomenava els països del sud de la Mediterrània i que
avui en dia ens feia aquell toc d’atenció que ja han tingut més
turistes que no tot l’Estat espanyol i que, per tant, era una dada
d’aquelles que un s’apuntar amb un llum vermell, és impossible
que amb aquestes abaixades de preus hi puguem competir.
Sabem que els salaris són més baixos que a Europa, que tenen
prestacions socials diferents, etc. Per tant és difícil competir
amb aquests països.

A més també sabem que moltes d’aquestes destinacions
turístiques emergents compten amb bells paisatges, bones
platges, bon clima, per exemple Tunícia, etc., i que per tant
l’eclosió de l’activitat turística entre nosaltres és important.
Tenen elements necessaris per desenvolupar sol i platja, tenen
preus més competitius; per tant ens veim obligats a ser, com
deia al principi, imaginatius i buscar altres eines per
desenvolupar aquest sector.

Per tant un dels elements diferencials des del meu punt de
vista passa clarament per un turisme de la identitat, per un
turisme cultural, per un turisme que es desenvolupa al voltant
dels elements intangibles que pot oferir el nostre país, les Illes
Balears. Avui comptam, a més, amb molts elements que ens
permeten de donar-nos a conèixer que hauríem d’aprofitar al
màxim. S’està fent tota una feina molt important dins aquestes
àrees cap a aquest tipus de turisme. Gràcies a internet, a les
noves tecnologies de la informació i de la comunicació, podem
accedir a tot el món i podem oferir, per tant, d’una manera més
ampla i generalitzada atractius del nostre país.

Segons l’Organització Mundial de Turisme, hi ha tres
elements que resulten bàsics per organitzar un turisme
sostenible: en primer lloc, destaca l’Organització Mundial del
Turisme el respecte pel territori, ho sabem, som unes illes, per
tant som territoris fràgils i que constitueixen uns ecosistemes
molt vulnerable i que, per tant, hem de treballar amb aquest
paràmetre.

En segon lloc també, l’Organització Mundial diu que hem
de desenvolupar un turisme que sigui econòmicament integral
del país que l’acull, jo veig que aquí no hi ha cap dubte i que
s’ha fet així, desenvolupar el turisme, la indústria turística a les
Illes Balears ha anat en benefici de tot el territori de totes les
capes socials; no és el cas com d’alguns països en què tenen
àrees vedades només per als turistes i que, per tant, els beneficis
no es reparteixen a tot el territori.

I en tercer lloc, també important, diu que el turisme ha de
servir per reforçar la identitat del país que l’acull; diu que no ha
d’alienar ni folkloritzar el país d’acollida, però clar, per evitar
aquest perill és també molt important que la societat en qüestió
compti amb un grau molt elevat d’autoestima i aquí no sé si
acabaríem d’arribar als estàndards. Sense aquest grau
d’autoestima és veritat que de vegades és difícil desenvolupar
les maneres d’aquest turisme sostenible i que la societat
receptora es troba indefensa davant l’arribada massiva d’aquesta
activitat turística.

Però bé, entenem que tots aquests fets que planteja
l’Organització Mundial de Turisme ja s’estableixen i d’alguna
manera es fan viables a través del Pla estratègic de turisme de
les Illes Balears.

També ens hem de referir, perquè així ho fem a la nostra
proposta, al Codi Ètic Mundial, especialment al seu article 4, i
també, per ja no allargar-me més, a la Carta del Turisme
Sostenible, que estableix que l’activitat turística ha de
considerar els efectes induïts sobre el patrimoni cultural, els
elements, activitats i dinàmiques tradicionals de les comunitats
locals. El reconeixement de tots aquests factors, el suport a la
seva identitat cultura i interessos han de ser referents obligats en
la formulació de les estratègies turístiques. També la Carta
estableix, i crec que també és un element que és important, que
fomentar la diversificació dels productes turístics, com ara hem
fet per exemple amb el suport al turisme nàutic, constitueix
òbviament una garantia d’estabilitat a mitjà i llarg termini.
Sabem que començar a treballar amb el turisme cultural és una
inversió no de present, sinó una inversió d’un temps diríem
mitjà i llarg.

Les Balears certament fa molt temps que excelAlim dins tot
aquest món del turisme de sol i platja, però hem mancat
d’alguna manera a desenvolupar aquest turisme cultural i
històric. Pensem amb les possibilitats que podria donar
desenvolupar el patrimoni procedent de l’època àrab, els
intangibles del món jueu a Mallorca o bé desenvolupar la figura
de Ramon Llull, una figura de gran prestigi, sobretot a
Alemanya. Podríem posar més exemples, també tot el bagatge
de l’Arxiduc, que és un bagatge que a més ens unifica com a
país, perquè és present a totes les illes i també que té la
importància a un dels nostres principals mercats, com és
Alemanya.

I també afegir que no ens inventam res, a altres llocs del
món es treballa intensament en aquest tipus de turisme i no em
referesc només als països que podríem dir de la línia del nord o
de la línia del fred, com poden ser Escòcia, Irlanda, Anglaterra.
La dada del País de GalAles en aquests moments desenvolupen
i donen tanta importància a aquest turisme que el seu ministre,
el seu conseller de Turisme, també és el de Cultura, és a dir, han
lligat i han vinculat completament, òbviament és el seu principal
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turisme, per tant la vinculació amb cultura i turisme en una
mateixa figura del seu ministre.

Però bé, també hi ha altres països com tota la zona de la
Provença, tota la zona de la Toscana, no ja del fred, sinó també
del sud, que s’està invertint molt en tots aquests elements
intangibles de la cultura d’aquest turisme cultural. També ho fan
París i Barcelona, etcètera.

Per tant, diríem, que d’una manera extensiva per tot arreu es
treballa d’una manera ja seriosa i organitzada per adequar també
els souvenirs, no és que hi tengui res així especialment en
contra, però a més que els turistes quan arribin a Mallorca se’n
vagin amb capells mexicans, potser també se’n podrien endur
altres tipus de souvenirs, per tant també pensam que aquí hi ha
una feina a fer, que també podria afectar i ajudar a desenvolupar
altres sectors de l’economia.

Bé, per tot això fem aquesta proposició, que és que es
desenvolupi un pla d’estratègia que pugui desenvolupar aquest
turisme cultural. Som conscients que són moltes les iniciatives
que es fan, però que toca organitzar-les, potenciar-les i
promocionar-les, per això demanam que es faci aquest pla
d’estratègia i que, òbviament, sigui respectuós amb els elements
que hem esmentat abans del Codi Ètic, del turisme sostenible i
de les recomanacions de l’Organització Mundial del Turisme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Entram al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la
paraula el Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, avui en dia tots
sabem que els nostres competidors avancen, que efectivament
ahir el CES, o despús-ahir quan ens donava dades, ens deia
l’avanç que tenen altres països del Mediterrani i, tot i que les
Illes Balears resisteixen en el món del turisme, continuen sent
capdavanteres, continuen tenint un important increment en
estades turístiques, és evident que tenim unes zones turístiques
en alguns casos molt madures, i que la diversificació turística és
el futur.

El futur del turisme continua essent a les Balears el sol i
platja, això no ho canviarem, però és evident, com abans
parlàvem de la importància del turisme nàutic, que altres
turismes, sigui el turisme natural, el turisme de gent que cerca
l’excursionisme o descobrir paratges, també el turisme cultural
tendrà una gran importància en el futur. Això és el que a les
Illes Balears ens pot diferenciar d’altres destinacions turístiques,
la nostra cultura, la nostra llengua, també l’hem de valorar, el
nostre patrimoni, en definitiva, tot el nostre llegat que podem
oferir als visitants i que molts visitants vénen a les Balears i ho
desconeixen i se’n van sense conèixer-ho.

És evident que molts altres visitants que podrien tenir interès
a conèixer-ho podrien ser objecte d’aquesta oferta turística tan
important com la del turisme cultural. Estam d’acord amb la
proposant que el nostre patrimoni, sigui en forma de navetes,
sigui en forma de talaiots, de castells, el gòtic, el modernisme,
el racionalisme, són per tant coses que podem oferir i que ens
diferencien; la nostra cultura, les nostres festes populars; els
llegats, distints llegats que hem tengut de fenicis, cartaginesos,
Roma, el llegat jueu també, com es comentava, o el dels àrabs,
ens marquen com a poble, ens diferencien i crec, per tant, que
és important avançar en tots aquests aspectes del turisme
cultural, que crec que una gran part important d’aquelles
persones que ens poden visitar poden estar interessades a
conèixer-ho.

Com no, també, la gastronomia: els nostres cellers, els
nostres vins, el nostre formatge, el nostre oli, les tafones,
etcètera.

Vist, per tant, tot això, és evident que donarem suport a
aquesta proposició no de llei per tal de promocionar el turisme
cultural i també al segon punt, respecte de la Carta europea del
turisme sostenible i del Codi Ètic del Turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Crespí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, anunciar el nostre
vot favorable a aquesta proposició no de llei, com no pot ser
d’una altra manera, perquè pensam que tot el que sigui per
millorar, estructurar, definir la indústria turística és positiu per
a la nostra economia i també positiu per als nostres ciutadans.

Afegir també que estam d’acord amb totes les explicacions
de l’exposició de motius que ha fet la proposant i simplement
afegir un parell d’anotacions.

Com bé s’ha dit, i tant en aquesta proposició no de llei com
en anteriors, les nostres illes vivim indubtablement del turisme
i la nostra economia depèn en gran mesura d’aquest sector, i
això ens du a cercar una sostenibilitat del model, tant a nivell
ambiental, qüestió que ara no debatem però que pensam que és
important, com a nivell de producte, com a nivell de model
econòmic, i sempre preservant la identitat i els valors culturals
i patrimonials, ambientals i paisatgístics de la nostra regió.

Un model de desenvolupament sostenible per a les nostres
illes serà aquell que aporti un balanç econòmic i ambiental
positiu cada any i a cada cicle econòmic, sense que això
impliqui una pèrdua del valor patrimonial i cultural. I això és el
que hem d’aconseguir, i per tant, en aquesta línia hem d’anar i
ens veiem en l’obligació de posar en valor tot allò que suposi el
nostre patrimoni cultural i patrimonial.
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Tots són coneixedors, i així ho ha comentat el portaveu del
BLOC, a l’exposició que va fer el CES sobre l’informe 2009,
que hi ha altres destinacions que tenen el producte sol i platja
igual que les nostres illes, però amb instalAlacions més noves, i
per això hem de cercar aquells valors diferencials, identificatius
i complementaris que ens puguin fer diferents d’aquestes
destinacions turístiques; elements, a més, que ens permetin
allargar el turisme al llarg de l’any i que faci que els turistes
puguin venir a temporades com la tardor o l’hivern i que no
cerquin tant el producte sol i platja.

Les nostres illes tenen, i bé ho ha dit la Sra. Marí, elements
culturals identitaris que es poden posar en valor i estructurar per
a la creació d’un producte turístic cultural. Crear un producte
que es basi en vivències, i en aquesta línia fa feina la
conselleria, en la creació i definició d’aquest tipus de producte
cultural i en d’altres, que ens permetrà ser competitius i
sostenibles respecte d’altres destinacions. Aquesta és una de les
línies importants en què fa feina la conselleria, en aquesta
definició o redefinició de productes turístics.

Un altre punt que hi ha a l’exposició de motius i que
m’agradaria remarcar és tot això que no sols hem d’incrementar
o fidelitzar un turisme nacional o internacional, sinó també un
turisme local. Pens que hi ha un gran desconeixement entre els
nostres ciutadans de les nostres illes.

Llavors, això seria quant al primer punt.

Quant al segon punt de la PNL, pensam que tota aquesta
estratègia turística s’ha de fer dins aquest marc del Codi Ètic del
Turisme i de la Carta europea del turisme sostenible, com ha dit
la Sra. Marí, és a dir que tota aquesta activitat turística es faci
preservant a llarg termini els recursos naturals, cultural i socials
d’aquest lloc on es desenvolupa l’activitat que són les nostres
illes, i que, a més, contribueixi d’una forma positiva i equitativa
al desenvolupament econòmica i a la plenitud dels individus que
hi vivim i hi treballam.

Per tot això, i com he dit al començament, donam suport a
aquesta iniciativa parlamentària. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Flaquer, per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Popular també donarà suport a aquests
dos punts d’aquesta proposició no de llei presentada per Eivissa
pel Canvi dins el Grup Mixt, i ho farem allunyant-nos d’aquella
tesi o d’aquella doctrina sustentada per algun grup parlamentari,
precisament la pròpia Eivissa pel Canvi, de què no és necessari
votar allò que ja fa el Govern. En reiteradíssimes ocasions en
aquesta comissió i en el plenari aquest grup parlamentari
Eivissa pel Canvi i d’altres han rebutjat iniciatives del Partit
Popular, baix l’argument de què el que ja fa el Govern no té
perquè aprovar-se a una comissió o a un plenari.

I jo sincerament vull pressuposar que si hi ha un pla
estratègic, on identifica el turisme cultural com un dels
mecanismes més importants de cara al futur turístic d’aquestes
illes, doncs jo vull pressuposar i vull imaginar que aquest
turisme cultural és promogut, és impulsat pel Govern de les Illes
Balears. Però, malgrat això, Sra. Marí, nosaltres sí que donarem
suport a aquest punt d’aquesta proposició no de llei.

Tot i que pensam que tampoc no té massa sentit haver de fer
un nou pla estratègic per al turisme cultural, ja tenim un pla
estratègic i el que cal és que el Govern compleixi el pla
estratègic i per tant el que faci és acomplir les prescripcions que
aquest pla estratègic fa o recomana en relació amb el turisme
cultural, el patrimoni, la gastronomia, les llegendes, les rutes
històriques, etcètera. Però bé, en qualsevol cas, creim que el que
abunda no danya i per tant donarem suport a aquest punt, tant de
bo vostè adoptàs la mateixa postura amb altres iniciatives del
Partit Popular.

I el mateix hem de predicar i dir del segon punt, com no
podem estar d’acord que s’acompleixin prescripcions i
recomanacions del Codi Ètic del Turisme i de la Carta europea
del turisme sostenible, ratificades i aprovades per la immensa
majoria dels països civilitzats? Jo crec que és francament o
hauria de ser francament innecessari que aquest Parlament
acordi que s’acompleixin aquests compromisos recollits en
aquest codi ètic i en aquesta carta europea.

Però insistim, en qualsevol cas estam d’acord amb l’esperit,
estam d’acord amb la diversificació i amb la necessitat
d’impulsar el turisme cultural i per nosaltres no serà que no
s’aprovi aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument, sobretot per agrair òbviament les
paraules dels diferents portaveus i el seu suport. Entenem que
possiblement sigui una proposició no de llei repetitiva, però
entenem que també, des del moment en què el sector turístic és
tan fonamental, la indústria capdavantera d’aquest govern,
l’obligació dels grups que donam suport al Govern és recordar-li
que tenim aquesta urgència que aquesta indústria no defalleixi
i continua sent la primera de les Illes Balears. En aquest sentit
aquest recordatori de la feina que fa la Conselleria de Turisme.

I en segon lloc, és cert que les recomanacions de
l’Organització Mundial del Turisme o del Codi Ètic o del
turisme sostenible també que pensam que no hi és de més, no
sobra en aquests moments recordar que el turisme s’ha de fer
atenent aquests principis que, com molt bé s’ha comentat, estan
assumits per la majoria dels països que tenen aquesta indústria
com a primer motor.
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I només un petit afegit a la intervenció de la portaveu
socialista, en el sentit que és cert, faig referència a la
importància que té aprofitar aquest pla estratègic o senzillament
desenvolupament més intensiu del pla estratègic que ja té el
Govern de les Illes Balears en el sentit que s’incideixi en el
turisme interior, i aquest turisme interior que també ajudi al
coneixement i per tant a la cohesió, a la consolidació de les Illes
Balears com a país. Ara just fa un moment la diputada, la Sra.
Sureda, em comentava tota una sèrie de detalls del municipi
d’Artà, de la feina que es fa en aquest sentit en el municipi
d’Artà en turisme cultural del qual amb tota una sèrie d’actius,
dels quals la meva ignorància possiblement de tot allò que
hauria de ser les Illes Balears, per tant desconeixia; per tant,
pensam que és important que també hi hagi aquest turisme
interior que faciliti aquest coneixement i aquesta cohesió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per tant, escoltats els portaveus, entenem
que aquesta proposició no de llei queda aprovada per
assentiment. És així? Molt bé.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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