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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.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 99, 100, 101,
102, 103, 104 i 105/2011.

Assisteix la consellera de Turisme i Treball, l’Hble. Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, que ve acompanyada del Sr.
Antoni Munar i Cardell, director general de Planificació
Turística, i del Sr. Vicent Torres Guasch, director general de
Promoció Turística.

1) Pregunta RGE núm. 99/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a supressió de l'IVA en el sector serveis per al 2011.

Per formular la pregunta RGE núm. 99/11, sobre supressió
de l’IVA en el sector serveis per al 2010, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Popular Sr. Joan Flaquer per un temps de
deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la dinàmica parlamentària fa que algunes de les preguntes es
redacten i es preparen en el moment en què es parla de
determinades qüestions i després es veuen a la comissió
corresponent amb notable retard, però, bé, jo crec que malgrat
això vàrem voler reiterar aquestes preguntes més que res per
conèixer la valoració del Govern sobre una sèrie de qüestions,
i en aquest cas concret d’aquesta primera pregunta tots
coneixem que l’any passat hi va haver una preocupació
important en relació amb l’increment de l’IVA per a l’any 2010
que va aprovar el Govern de l’Estat a final del 2009. Hi va
haver, o es va comprometre per part del Sr. Antich i per part de
la consellera de Turisme que es farien gestions per evitar no la
supressió, com s’anunciava a la pregunta per part de la
presidenta, sinó suprimir l’increment de l’IVA.

Avui estam en una dinàmica en què determinats grups
polítics fins i tot parlen de la possibilitat de reduir l’IVA turístic
per fer més competitiu aquest importantíssim sector per a la
nostra economia, i a nosaltres al cap i a la fi ens agradaria
conèixer quina és la valoració del Govern respecte de la
sensibilitat que ha tengut el Govern de l’Estat en relació amb
aquesta reivindicació que va fer el sector, una reivindicació que
va fer seva aquest mateix parlament amb una resolució aprovada
per unanimitat de tots els grups parlamentaris. 

Coneixem el resultat. Ha estat zero, el resultat ha estat que
el Govern va mantenir l’increment, el resultat és que no es va
fer res que pogués beneficiar les empreses turístiques ni tan sols
quant a un ajornament o a una possible aplicació diferida al final
de la temporada turística, i voldríem que el Govern ens valoràs
el comportament o l’actuació del Govern de l’Estat en relació
amb aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Efectivament la pregunta formulada
correctament era supressió de l’increment de l’IVA. Per
contestar-li té la paraula la consellera de Turisme per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies. Evidentment la preocupació per la pujada de
l’IVA en un moment determinat en què ja s’havia començat la
contractació, per tant en aquest sentit era molt difícil per part del
sector turístic de les Illes Balears plantejar aquesta repercussió
d’un increment de l’IVA ja en un any començat, i per tant ja a
l’inici de la temporada turística. Per tant aquesta preocupació
compartida sí va ser objecte per part del Govern de les Illes
Balears de petició de retard en la seva aplicació per poder,
precisament, perquè vertaderament en una situació turística i
econòmica complicada no només en el nostre estat sinó en el
que fa referència a l’àmbit europeu, evidentment així ho
assenyalava. 

Per tant la prioritat de l’Estat en aquest cas va ser tirar
endavant aquest increment de l’IVA del 7 al 8%, l’increment
d’un punt, i fonamentalment els arguments que es podrien
plantejar eren que dins l’àmbit de la restauració és un dels IVA
més baixos que s’estan aplicant, el quart per l’escala de baix, i
que també l’IVA pel que fa referència a l’hostaleria està en la
mitja de l’IVA també dins l’àmbit europeu. No podem oblidar
que la política comunitària, dins l’àmbit d’Europa, anirà
marcant cada vegada més tot el que fa referència a polítiques de
fiscalitat i impositives, i que per tant la convergència en aquest
sentit és una de les prioritats d’Europa i evidentment de
compliment per part del nostre país, i aquest és un fet cert. De
tots és conegut les fortes dificultats financeres, de dèficit per
part de les administracions públiques i de l’Estat, i el seu
compromís evidentment és anar treballant en aquest marc
d’homologació de la fiscalitat a nivell de la Unió Europea.
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Evidentment a nosaltres ens hagués agradat, i així ho vam
defensar, el retard, directament el retard, perquè dificultava en
un moment molt complicat per a les nostres empreses
turístiques per la mateixa conjuntura, també per la mateixa
rendibilitat de les empreses, i per tant sí haguera estat important
en aquest petit marge de rendibilitat empresarial que preocupa
que no s’hagués aplicat i s’hagués retardat. Però, repetim, és una
opinió que no va ser compartida per l’Estat, que visualitzava
d’una manera més clara la importància del control del dèficit
públic i per tant l’aplicació d’unes polítiques impositives cada
vegada més homologades, i en aquest sentit que estàvem a les
mitjanes de la taxa turística, l’IVA turístic a nivell europeu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Flaquer per un temps de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Jo seré molt breu. Jo agraesc la resposta
de la consellera. Bé, per part nostra jo crec que aquí hi havia
efectivament, com vostè ha comentat, al marge de tot el tema de
les homologacions de la política fiscal -que hi hauria molt a
discutir, no és el cas de la pregunta-, nosaltres ens referíem
concretament a l’any 2010, que vostè ha reconegut la dificultat
que hi havia en aquella temporada, en què ja s’havia negociat el
paquet turístic. Hi va haver una mobilització important de la
societat de les Illes Balears, tan sensible al tema turístic, en el
sentit que hi va haver una reivindicació en aquest sentit per part
de tots els colAlectius turístics, associacions empresarials, etc. El
mateix parlament es va fer ressò d’aquesta problemàtica i de
traslladar a Madrid aquest fet i només voldríem, efectivament,
constatar la manca de sensibilitat en aquest sentit.

Jo crec que aquesta necessitat d’homologar fiscalment
aquestes qüestions podia esperar, no hi ha en aquests moments
cap necessitat, o no hi havia en aquell moment cap necessitat.
Jo crec que, del tema del dèficit, també se’n podria parlar en
profunditat, hi ha altres maneres, i nosaltres crèiem que s’estava
atacant un sector productiu, un sector que per altres vies podia
perfectament millorar la situació econòmica i financera de
l’Estat, i l’únic que volem constatar és que no hi va haver en
aquest sentit sensibilitat ni cap a un sector ni cap a una
comunitat autònoma molt dependent d’aquest sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Sí, açò és cert, parlàvem tots d’ajornament, d’ajornament.
Així i tot també hem de constatar dues coses, repetim, i
nosaltres defensàvem aquest ajornament, per dir-ho una manera
clara; a nivell de política fiscal sempre un visualitza moltes més
oportunitats davant incentivar l’economia base, i així ho
valoràvem, que era molt important que les empreses anassin
guanyant rendibilitat i per tant no poder..., vull dir que açò era
un cost més, que aquesta pujada la podien d’una manera clara
assumir, o haver d’assumir les mateixes empreses perquè l’IVA
ja estava repercutit, i per tant era molt difícil plantejar en un
moment de tantes dificultats aquest increment als clients. Per
tant aquest és un fet cert i, repetim, creim i valoràvem que
s’haguera pogut fer d’una altra manera, possibilitant aquest
allargament de termini. 

Però també açò no pot ser crítica fàcil que l’Estat no té una
sensibilitat en matèria turística. En aquest cas, en aquest de
l’IVA, no, però també no podem oblidar els esforços que es fan
per part de l’Estat de disponibilitat de recursos dins un àmbit
més estratègic, el de millorar les infraestructures tant públiques
com privades, i de possibilitar mecanismes de reinversió, que
també estam parlant de moments de dificultats i per tant que és
difícil, tant per les administracions com per les parts privades,
reinvertir, però sí de poder tirar endavant o poder combatre els
reptes més potents de problemes de competitivitat i de millora
del que fa referència a les infraestructures. Per tant en aquest
sentit sí l’Estat ha continuat i ha incrementat les seves
aportacions en el que fa referència a aquests àmbits. 

Per tant, sensibilitat en matèria turística sí, sí, i crec que
creixent, que el turisme es vagi visualitzant com una indústria
que vertaderament té una capacitat molt gran i una contribució
molt gran dins l’àmbit de la nostra economia i dins el nostre
PIB, i açò a vegades és difícil de visualitzar per part de l’Estat.
Però aquest és un fet cert, l’Estat ha incrementat les seves
aportacions i evidentment en el que fa referència a l’IVA
vertaderament haguera estat jo crec -i coincidesc- millor un
ajornament. No va ser possible així. També hem d’assenyalar
que el segon semestre del 2010, tant a nivell d’indicadors de
despesa, d’arribades, del que són els principals paràmetres
turístics, també van millorar, i per tant aquesta preocupació que
teníem i que valoraven evidentment també va tenir un impacte
menys del que haguera pogut passar però, repetesc, nosaltres
haguérem estat d’acord amb l’ajornament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 100/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a promoció turística a la televisió.

Per formular la següent pregunta, RGE núm. 100/11, sobre
promoció turística a la televisió, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Joan Flaquer.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta és només
a títol informatiu. Voldríem conèixer dins el que es coneix com
a promoció on line directament..., perdó, promoció directa al
consumidor a través d’un mitjà tan important com és la
televisió, ja sigui nacional o internacional, a veure quines
campanyes durant el darrer exercici 2010 es varen fer de
promoció per part de la conselleria.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Bàsicament, pel que fa referència a xifres concretes del que
es demana, hi va haver 150 emissions de l’espot de Rafa Nadal
a Eurosport d’abril a maig de 2010; 150 emissions de l’espot de
Rafa Nadal a la televisió nacional, Tele 5, La Sexta i Antena 3,
també pel que fa referència a principi de temporada. 30
emissions dels espots Mallorca salsa a Eurosport, també el
maig del 2010, i el que fa referència a 19 programes a Hosteltur
de gener a juny del 2010, a més del que fa referència a vídeos
promocionals, però que aquests ja no s’emmarcarien dins el que
és campanya de televisió estricta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús del dret de rèplica? Endavant, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies. Vull agrair a la consellera aquesta
informació i només si la pogués completar amb el cost
aproximat, si és que el té, del que va representar sobre el
pressupost de l’Ibatur o de l’ens de promoció turística aquesta
campanya destinada a les televisions.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

1.100.000 euros, aproximadament.

3) Pregunta RGE núm. 101/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució del tot inclòs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 101/11, sobre evolució
del tot inclòs, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular
Sr. Flaquer per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La passada legislatura hi va
haver una certa polèmica relacionada amb el tot inclòs, fins i tot
el Grup Parlamentari Socialista va presentar nombroses
iniciatives a través del seu portaveu en matèria turística, el Sr.
Alomar, en relació amb l’alarma que li generava l’evolució, el
creixement en nombre del tot inclòs, atribuint al Govern
d’aquell moment una política de lliurament als majoristes de
viatges, que estaven exigint aquest tipus de comercialització. 

Bé, voldríem conèixer quina opinió li mereix, ara que ja
duim pràcticament quatre anys de legislatura en què hi ha hagut
un govern que ens imaginam que no ha estat tan entregat als
majoristes, quina és la seva opinió en relació amb l’evolució del
tot inclòs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Gràcies. Vostè sap perfectament que és una modalitat de
comercialització, que el més important és que siguem capaços
de garantir preu i qualitat, i sobretot que mai el tot inclòs no
suposi una pèrdua de qualitat en relació amb el propi producte
turístic de cadascuna de les Illes, i per tant en aquest sentit és la
preocupació que vertaderament açò no amagui una baixada de
qualitat. Per tant aquest sentit és el que sempre genera una
preocupació, i sobretot també el seu impacte pel que fa
referència a zones turístiques pel que suposa d’oferta
complementària. Vull dir que són aquests dos paràmetres els
que sempre generen una certa preocupació i que per tant
evidentment ens pertoca fer el control necessari perquè
vertaderament aquests dos efectes siguin..., sobretot la qualitat,
que tenim accés directe al seu control, estigui garantida.

Respecte a l’evolució del tot inclòs en els darrers anys
d’aquesta legislatura, es manté en el que fa referència, aquí ho
plantejava, en dos paràmetres: els que fan tot inclòs, els
establiments de tot inclòs total, és a dir, que tot el seu
establiment està lligat al tot inclòs, i en aquest sentit la variació
es marca dins una pauta d’un molt lleuger creixement, molt
lleuger. L’any 2006 teníem 49 establiments; el 2007, 36; el
2008, 40; el 2009, 45; el 2010, 48. Vull dir que ens movem en
un increment lleuger del que implica aquesta fórmula, i açò
suposa un 8,01% de totes les places turístiques. Aquesta és un
poc la foto en si de l’evolució d’aquest tot inclòs.

Pel que fa referència al nombre d’establiments de tot inclòs
parcial, aquí tal vegada sí s’ha anat produint... Les dades, abans
no les teníem: 2008, 164 establiments; 2009, 157; 2010, 165
establiments. Aquest tot inclòs parcial suposa, i ateses i a més
a més comprovades a partir de les visites d’inspecció, que el
màxim de places que es comercialitzen amb tot inclòs dins
aquests establiments van al voltant d’un 5 i un 10%, és a dir,
mai en cap cas no s’ha superat el 20% de places tot inclòs en
aquests establiments que anomenam mixtos. I aquest nombre,
pel que fa referència a nombre de places, repetim, el nombre de
places es compten els establiments sencers; encara que només
siguin entre un 5 i un 20% les que estan dedicades a tot inclòs
és un nombre de places, de tots aquests establiments, són
78.374, és a dir, un 28,4% de totes les places que es
comercialitzen en parcial. Però, repetim, també hem d’avaluar
les xifres en el seu sentit quant a nombres absoluts de les que es
produeixen amb tot inclòs.
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Aquest tot inclòs parcial té menys impacte pel que fa
referència a zones turístiques, perquè com veim un percentatge
petit és tot inclòs i una part més important són persones que
vénen en un règim normal del que fa referència a la mateixa
comercialització d’aquesta fórmula.

Per tant què ens trobam? Ens trobam amb un manteniment
del tot inclòs, amb un increment en el parcial més sensible que
en el total, i en aquest sentit també, no ens enganem, en uns
moments en què bàsicament la dura competència, la baixa
rendibilitat de les nostres empreses, no per voluntat del sector
pròpiament sinó per la mateixa demanda de tenir aquest tipus de
producte turística, d’aquesta oferta turística que garanteix un
cost final de les seves vacances, i en temps de dificultats
econòmiques evidentment ens preocupava que s’incrementés
molt més el que fa referència... Veim que ens movem en un
lleuger augment pel que fa referència a una situació econòmica
que vertaderament era molt més complicada aquests dos darrers
anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. El Sr. Flaquer en torn de rèplica té
cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en el Parlament moltes vegades es diu “m’alegra que em faci
aquesta pregunta”, i jo li diré que m’alegra que en faci aquesta
resposta, o sigui, estic molt content d’haver escoltat la seva
opinió sobre aquesta qüestió. Jo li agraesc la informació i
m’alegra conèixer que els dos grans partits d’aquesta comunitat
autònoma, el Partit Popular i el Partit Socialista coincideixen en
el fet que no és possible posar portes al camp, que no és
possible donar l’esquena al mercat, que no és possible aclucar
els ulls a una demanda que hi ha en els mercats europeus i en el
mercat nacional sobre aquest tipus de comercialització.

Per tant l’únic que podem fer és intentar vetllar per la seva
qualitat, perquè els serveis es prestin de la millor manera
possible, però que el que no es pot fer és en aquest sentit, i
convendria que no tornàs a passar, jo crec que nosaltres en
aquest sentit no hem parlat gens, jo he volgut fer avui
senzillament un resum del que ha passat aquests darrers quatre
anys amb aquesta qüestió per fer veure que crec que no és
oportuna la demagògia política, crec que no és el camí correcte
en matèria turística. Nosaltres no hem volgut parlar d’aquesta
qüestió i si avui en parlam només és perquè siguem capaços
entre tots de no tornar recórrer a aquest tipus de qüestions per
cercar l’enfrontament polític.

Jo vull recordar aquí i avui, només per acabar, que la
legislatura passada se’ns va acusar d’aquest lliurament als
majoristes de viatges, i no només això, sinó que se’ns va
demanar en més d’una ocasió ja no només que regulàssim el tot
inclòs -que fins allà on jo sé no s’ha regulat en aquesta
legislatura, això és el que demanava el Partit Socialista, que es
regulés el tot inclòs; a mi no me consta que s’hagi regulat-, sinó
que fins i tot hi havia partits polítics d’aquest parlament i que
avui donen suport al Govern de les Illes Balears, com era el
PSM, a través del seu portaveu el Sr. Sampol, que no només

demanaven la regulació del tot inclòs, sinó que demanaven la
prohibició del tot inclòs. 

A mi m’agradaria que la seva resposta, que jo agraesc
profundament, almenys servís per desterrar la demagògia del
debat polític turístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Sí, evidentment va ser una legislatura complicada. Però bé,
també crec que la vàrem fer complicada tots, perquè jo me’n
record que a una fira turística el mateix president va anunciar
que faria una llei per regular el tot inclòs, i sabíem tots que açò
era molt difícil i complicat; vertaderament anunciar que faria
una llei per combatre-ho, també posava molt fàcil a l’oposició
que demanés una llei.

Nogensmenys, evidentment, al marge d’açò, la realitat és
aquesta i el que ens pertoca i així s’ha fet any rere any, no és
una cosa que haguem començat nova, sinó que s’hi ha treballat,
és el control de la qualitat d’aquests establiments. En aquest
sentit aquí a Mallorca l’estiu del 2010 es varen fer 50
inspeccions específiques en els establiments lligats al tot inclòs,
a fi que aquests paràmetres de qualitat pel que fa referència a
personal, serveis, qualitat, dimensions, possibilitat, ... que no
rebaixés el que fa referència a aquesta oferta, hem mantingut
aquesta campanya i en aquest sentit podem garantir que es
mantenen dins un nivell de qualitat. 

Açò és el que volíem assenyalar en aquesta resposta que
avui ens fa el Partit Popular i, evidentment, poder garantir
paràmetres de qualitat que tal vegada seria una passa, encara
que evidentment les qualitats, els serveis i els sistemes de
qualitat també  -en som conscients- són sistemes voluntaris que
de cada vegada més han tenir aquest suport social i comercial;
a partir d’aquí seria el camí que en tot cas quedaria per fer,
establir un sistema de qualitat pel que fa referència al tot inclòs.

Per tant, aquesta sí podria ser una eina de feina pesant -
repetim- que sigui un segell de qualitat en aquest producte, que
garanteixi uns paràmetres que en aquests moments encara no
tenim definits del tot. És una tasca que sí podríem fer i hauríem
de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 
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4) Pregunta RGE núm. 102/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució del sector aeri.

Per formular la següent pregunta RGE núm. 102/11, sobre
evolució del sector aeri, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Hble. Sr. Flaquer, per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta RGE núm.
102 la retiram perquè, si no record malament ja vàrem tenir
ocasió de parlar sobre aquesta qüestió, no sé exactament per què
s’ha reiterat, degué ser qualque errada nostra. 

I passaria, si vostè m’hi autoritza, a la següent, a la relativa
als projectes del Pla Renove. I si tenc la seva autorització,
presidenta, la formularia.

5) Pregunta RGE núm. 103/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a costos dels interessos aplicables als projectes del
Pla Renove.

LA SRA. PRESIDENTA:

Endavant.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies. Bé, només voldríem conèixer quina és la
situació respecte del compromís que va assumir el president de
la comunitat autònoma de subvencionar amb un 0,75% els
interessos aplicables als projectes de modernització turística,
acollits a l’anomenat Pla Renove estatal. Saber si això s’ha
pagat, si s’ha pagat, quines quanties s’hi han destinat, de quines
partides concretes; i si no s’ha pagat, quina previsió hi ha de
compliment d’aquesta promesa.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Evidentment és un compromís del Govern el pagament
d’aquest 50% de les inversions fetes a partir del Pla Renove. Un
pla que a nivell dades concretes suposa a nivell de crèdits
concedits, a Mallorca 173,4 milions d’euros, a Eivissa 28,2
milions d’euros, a Menorca 12 milions d’euros, i a Formentera
2,5 milions d’euros. Aquests són els crèdits assignats a cada una
de les illes. 

Evidentment açò suposa bàsicament, i en aquest sentit és un
poc on ens trobam amb la dificultat d’estructurar la
convocatòria de subvencions en què s’hi està treballant,
fonamentalment per arbitrar, per poder justificar un expedient
d’ajut i de suport, la justificació del que fa referència, les
inversions fetes d’aquests recursos, que els establiments tenien
un marge de tres anys, que s’hagin justificat a partir d’inversió
feta. En aquest sentit sobre uns crèdits que estan subvencionats,
ens trobàvem amb una dificultat, que evidentment esperam
resoldre de manera immediata i ja dins el 2011 poder pagar els
que fan referència a l’any 2010, obres acabades invertides i
fetes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer, en torn de rèplica? No.

Passam idò a la següent pregunta, RGE núm. 104/11, sobre
creació del consorci per a la gestió de places turístiques. El Sr.
Flaquer té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i també amb la seva
autorització, ajuntaria les dues darreres preguntes perquè fan
referència a tema d’intercanvi de places turístiques i al consorci
per a la gestió. Si no hi ha inconvenient ni per part seva, ni per
part de la consellera, les unificaria.

6) Pregunta RGE núm. 104/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació del consorci per a la gestió de places
turístiques.

7) Pregunta RGE núm. 105/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a operacions d'intercanvi de places turístiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si la consellera no té cap inconvenient, les ajuntarem.
Endavant per tant, amb les preguntes RGE núm. 104 i 105.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tots coneixem que la
legislació turística balear contempla la creació d’aquests
consorcis per a cada una de les illes, amb una determinada
participació, voldríem conèixer en aquest moment en quina
situació ens trobam a cada una de les illes quant a la creació
d’aquests consorcis. I després si ens pot informar de quantes
operacions d’intercanvi de places turístiques s’han produït
durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Bàsicament el que fa referència als consorcis per a la gestió
de places turístiques, el Consell de Govern de l’octubre del 2008
crea el consorci a Mallorca; en aquest consorci hi forma part la
junta rectora del consorcis de borses d’allotjaments turístics,
formada pel Govern, el Consell de Mallorca, la Federació
Hotelera de Mallorca, l’Agrupació de Cadenes Hoteleres i les
Federacions de Treballadors del Comerç, Hoteleria i Turisme
d’UGT i de Comissions Obreres.
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Aquí hi ha hagut dues modificacions pactades: una
modificació pactada en el marc de l’acord parlamentari, que
tenia previst una durada de 8 mesos, s’amplia a 2 anys; i a més
a més, després dins el marc del mateix consorci, també es va
plantejar el que feia referència a la fórmula de pagament per
donar l’alta a les places que es poguessin fer mitjançant
pagaments ajornats durant 2 anys.

Els establiments que han demanat regularitzar places a
Mallorca són 112. El nombre de places a regularitzar són 1.951.
I els ingressos bruts que suposa la seva regularització són
10.146.195 euros. Aquesta és en aquest moment la previsió,
pensem que estam encara en un marge d’un any i vuit mesos de
funcionament d’aquest consorci, i el que sí, a més a més, ja s’ha
constituït en el marc del consorci és una comissió a fi de
determinar les inversions lligades al decret de creació en què
s’han d’invertir aquests recursos i que va lligat a zones turístics,
i fer-ho des de l’acord amb el sector turístic i la part de
treballadors. Per tant, aquesta comissió ja està funcionant i així
com es vagin resolent aquestes possibilitats d’inversió es
presentaran a la junta del consorci.

En aquest sentit, a les altres illes, a Eivissa dia 15 de
desembre es va constituir la nova composició i funcions de la
comissió d’ordenació turística del Consell d’Eivissa, que estan
dins aquest marc amb els processos de constituir aquest
consorci. I el Consell de Menorca encara està tancant els tràmits
per a la creació del consorci. És a dir, Menorca, Eivissa i
Formentera avui encara no podem dir que estan constituïts els
consorcis.

Pel que fa referència a l’intercanvi de places, expedients que
s’han tramitat enguany li puc assenyalar que són quatre
expedients. El primer apartaments Mar i golf, de nova
construcció en el municipi d’Andratx, són places de nous
apartaments, 350 i les places donades de baixa van lligades a
l’Hostal César, Hostal Estrella i tenen autorització prèvia del 24
de març de 2009, està pendent de construcció; tenen a més a
més un termini, si no record malament, de tres anys perquè es
puguin construir. L’Hotel Marianpark I és una ampliació, en el
municipi de Sant Llorenç d’Es Cardassar, de 10 places; i les
places provenen dels Apartaments Mercay, del mateix municipi,
i aquestes ja estan constatades. L’hotel Marianpark II també és
una ampliació de 22 places. I l’Hotel Castell dels Hams, també
és una ampliació en el municipi de Manacor, places d’ampliació
40 i les places de baixa vénen de l’Hostal Aurora del municipi
de Manacor. En total són 422 places que s’han tramitat aquesta
legislatura. 

I després expedients que es varen iniciar a l’anterior
legislatura i que s’han resolt enguany, expedients que varen
començar abans. Si li interessa? No? Són aquests.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sra. Presidenta. I també agrair a la consellera
aquesta informació. Jo crec que les dades que se’ns ofereixen de
l’illa de Mallorca, en un moment de dificultat econòmica, en un
moment en què a la gent li costa invertir, crec que demostren
que aquest és un camí oportú i correcte. Crec que les operacions
d’intercanvi de places turístiques, gestionades a més a través
d’aquest consorci, poden donar el seu fruit, que és el de
consolidar en primer lloc aquelles places que tanmateix sabíem
que existien i que era necessari que sortissin a la llum; i en
segon lloc substituir aquelles places que puguin estar un poc
més endarrerides, més obsoletes, per altres places de nova
creació que puguin competir millor en el mercat.

Per tant, creim que és un camí lent, però important, i crec
que s’ha de continuar. L’únic que lamentam -entre cometes- és
que les illes de Menorca, Eivissa i Formentera vagin
endarrerides en la creació d’aquest consorci que entenem que és
important per a la consolidació d’aquesta política. En aquest
sentit convidam la consellera a fer els màxims esforços perquè
dins el seu àmbit competencial i dins la seva possibilitat
d’actuació, pugui tancar aquesta legislatura amb la constitució
de tots i cada un dels consorcis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Tenim un marc competencial més petitó, eh?, però bé,
intentam encoratjar-los. Jo crec que hi ha dos àmbits aquí,
tampoc la valoració que fa referència a la regularització de
places existents, a més a més és bo que es donin d’alta pel que
suposa d’increment d’economia, de transparència en la pròpia
competència i competitivitat, és un bon camí, trobar
mecanismes de regularització i de millora de les places,
evidentment en aquest sentit total coincidència i una bona
valoració.

Pel que fa referència a intercanvi, veim que costa. Aquí són
quatre i són molt petits. L’anterior legislatura varen ser tres que
s’havien començat. Jo supòs que haurem de convidar a una
propera reflexió dins el marc de la modificació de la Llei
general turística, per veure com som capaços de poder
encoratjar allò que és creació d’indústria turística i de millora.
Jo crec que les normatives tenen el seu temps, obligar de
resoldre i fer front a situacions urbanístiques i econòmiques
molt lligades a un marge de temps, però bé, les situacions
canvien. En aquest moment possibilitar inversió i creació de
places de categoria i de qualitat a les nostres illes no és una
iniciativa que s’hagués de veure -entre cometes, eh?-
penalitzada per a més a més haver d’accedir a un nombre de
places.
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Són reflexions en tot cas obertes, ens pertoca ara el
compliment de les normes, donar-los contingut, però tenint en
compte que la indústria turística és al final la indústria base a la
nostra comunitat i, per tant, en aquest sentit tot el que sigui
regularitzar, millorar i invertir, són evidentment elements
positius i que des de les administracions hauríem de ser capaços
de remoure les dificultats en què les nostres empreses es troben.
Açò evidentment dins un marc de creixement urbanístic
sostenible i tot el que implica. 

És a dir, no visualitzar-ho com un enfrontament urbanístic,
sinó al contrari, el que fa referència a la millora de la nostra
oferta turística, que són les zones turístiques. Jo crec que són
acords que seria important que hi seguíssim treballant, encara
que el calendari vendrà un poc just en aquest sentit. Són
reflexions que en algun moment supòs s’hauran d’obrir i és
necessari que s’obrin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I no havent-hi més assumptes a tractar, només queda agrair
la presència de la consellera de Turisme i Treball i dels seus
acompanyants.

S’aixeca la sessió.
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