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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2891/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a suport a activitats i esdeveniments
culturals.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 2891/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa al suport a activitats i esdeveniments culturals.

S’ha presentat una esmena amb RGE núm. 3829/11 per part
del Grup Parlamentari Popular. 

Per defensar la proposició no de llei per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula la diputada Sra. Mascaró per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. A finals d’agost es va fer
públic que les ajudes que donava des de feia anys la Conselleria
de Turisme, bé directament, bé a través d’alguns ens
dependents, amb l’excusa que les bases de la convocatòria, que
per cert era la primera vegada que es feia, no estaven ben fetes,
vàrem conèixer que es reduïen a nivells més que preocupants.
A això, a més, s’afegia tot un llistat de retallades en ajudes a
projectes culturals que ja havien duit a terme o anunciat el
Consell de Mallorca i altres departaments del govern, posant
així en perill entre totes aquestes institucions esdeveniments
importants i consolidats dins l’oferta cultural de Mallorca i de
les Illes, com la temporada de ballet, que ja feia 16 anys que
estava en marxa; el Festival Jazz Voyeur, que ja en feia 8; el
Festival de Jazz de Sa Pobla; la temporada d’òpera del Teatre
Principal, amb 25 anys en cartellera; i fins i tot el Festival de
Música de Pollença, que ja havia complit 50 anys.

Entenem que s’ha de racionalitzar la despesa, especialment
en temps de crisi, però també estam convençuts que
racionalitzar no pot suposar de cap manera fer desaparèixer
esdeveniments culturals de qualitat, desestacionalitzadors i que
suposen una gran projecció exterior. La cultura és un element
essencial per al desenvolupament personal de tots i cadascun
dels ciutadans, però també per a la construcció d’un país segur
de la seva identitat i obert al món; per això no pot ser un
element secundari o marginal de les actuacions de les
institucions, i molt manco en una societat com la nostra, en què
el motor de l’economia és el turisme. A més, en un país com el
nostre, on l’economia es basa majoritàriament en el turisme, la
cultura té un potencial extraordinari per atreure i satisfer un
turisme de qualitat, per afavorir la desestacionalització i per
prestigiar-nos com a destinació turística.

A més a més, el sector empresarial cultural és un sector
emergent, que dóna feina a centenars de persones i que fins ara
tenia projecció de futur i bones perspectives de creixement.
Dins el món de la cultura també hi ha emprenedors, molts
d’emprenedors que justament, en un moment en què el Govern
i el Partit Popular parlen tant de donar suport als emprenedors,
ells, els emprenedors del sector cultural veuen el seu futur més
negre que mai. 

Poden estar segurs que una programació cultural ambiciosa,
de qualitat, és una inversió en capital humà, però també és
inversió en promoció turística i en un sector empresarial
emergent i amb futur. De fet al llarg dels anys s’han posat en
marxa diversos esdeveniments culturals que, gràcies a l’esforç
d’aquestes persones emprenedores i amb l’ajuda de diverses
institucions s’han consolidat, i han fet possible que no només un
públic illenc tengués accés a una programació de qualitat, sinó
que també ha suposat una bona oferta complementària per als
turistes que ens visiten. De fet, l’oferta d’esdeveniments
culturals de qualitat és imprescindible per prestigiar Mallorca,
per prestigiar les Illes com a destinació turística de qualitat.

Malauradament, entre les primeres actuacions del govern del
Partit Popular s’han produït retallades substancials en cicles i
festivals consolidats i amb un alt valor afegit que posen en perill
la seva continuïtat: la temporada de ballet, la temporada
d’òpera, els festivals de música clàssica..., com esmentava
abans, i és per tot això que el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca hem presentat aquesta
proposició no de llei, que diu: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a mantenir i, en la mesura
del possible, incrementar el suport a les activitats i els
esdeveniments culturals”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena RGE núm.
3829/11 té la paraula, per part del Grup Parlamentari Popular,
l’Hble. Sr. Gabriel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. No ens sorprèn que els representants del
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca no tenguin
noves propostes per presentar proposicions no de llei. Sra.
Mascaró, que no recorda que el passat dia 22 de setembre, a
compareixença el Sr. Carlos Delgado, conseller de Turisme i
Esports, li va contestar i argumentar per què no es varen poder
concedir les subvencions a algunes activitats i esdeveniments
culturals? Serà veritat que pateixen amnèsia?

Sra. Mascaró, no sé si vostè, després d’intervenir a una
comissió, llegeix i repassa el Diari de Sessions; li convendria,
per no trobar-se dues vegades amb la mateixa pregunta. Vostè
va dir al Sr. Carlos Delgado que li havia de fer un petit retret:
que una de les primeres mesures que havia pres ell va ser
retallar certes subvencions que afectaven l’oferta
complementària a municipis com Palma, Pollença i Sa Pobla;
vostè el va informar de la importància i el prestigi que donaven
aquests esdeveniments culturals als municipis, com si ell no ho
sapigués. Li va retreure que el primer que ha fet ha estat retallar
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aquestes subvencions. No, Sra. Mascaró, el Sr. Delgado no ha
retallat res; si fins i tot ha hagut de passar una mala experiència
quan el batle de Pollença li va demanar ajuda per al festival i el
Sr. Delgado va comparèixer en roda de premsa donant el seu
suport al festival, quan encara estava en fase de tramitació. Per
part dels serveis jurídics de la Conselleria de Turisme, l’anàlisi
de la línia de subvencions que s’havia tret, amb uns criteris
objectius per a totes les peticions de subvencions que s’havien
demanat a l’anterior legislatura, és a dir, quan vostès mal
governaven, encara estava en fase de passar el filtre dels
elements objectius estipulats perquè es pogués donar la
subvenció. Però quina va ser la seva sorpresa?, després d’haver
donat suport públicament al Festival de Música de Pollença, els
criteris estipulats per l’anterior govern, és a dir, vostès, i aplicats
pels funcionaris, que són els mateixos que hi ha i hi ha hagut en
aquest govern i en els anteriors, va resultar que tenia 8,5 punts
i el mínim era de 30. Se’n recorda, o encara l’amnèsia afecta?

Però un bon polític, un bon governant i gestor com és el Sr.
Carlos Delgado, ha de ser coherent i aplicar els criteris objectius
establerts sense botar-se a la torera els criteris a aplicar, com
entenem que es feia a la passada legislatura, i no passar per
damunt de les indicacions dels serveis jurídics, que
especificaven que no es podia donar la subvenció i, torn repetir,
segons les bases establertes per l’anterior govern, és a dir, per
vostès. Vostès eren els que tenien la responsabilitat de fer les
coses bé, i entenem que donaven les subvencions amb barra
lliure i sense contemplacions, ni criteris, ni res de res. Sra.
Mascaró, el Sr. Delgado va deixar ben clar que no començaria
a donar subvencions prevaricant. Potser algú de l’anterior
govern sí ho fes, i és una pregunta, no una afirmació. 

El mateix va passar amb la resta d’esdeveniments que vostè
ha esmentat a la introducció per fer la PNL. Miri, la temporada
de ballet va tenir 19 punts sobre 30; el Festival de Jazz de Sa
Pobla va tenir 12 punts sobre 30; la temporada d’òpera, 12,7
punts sobre 30. Sra. Mascaró, que hi té qualque dubte, del per
què no es varen donar les subvencions? Això no és no voler
donar suport, això és fer les coses com toca, ben fetes. Estam
segurs que vostès s’haguessin passat pel folre les puntuacions,
les bases i els criteris; tot i que la situació financera és
dramàtica, seguiria la barra lliure i sense miraments. S’ha acabat
amb la cultura de subvencions de barra lliure; Sra. Mascaró,
obres són amors i no bones raons. 

L’Associació Hotelera de Sóller, el Teatre d’Artà,
l’Associació Festival Chopin de Valldemossa, entre altres, que
han passat el filtre, han rebut les subvencions però, clar, del
1.718.000 euros solAlicitats per totes les entitats, només s’han
pogut concedir 64.000 euros, només s’han pogut concedir
64.000 euros perquè s’han aplicat els criteris objectius,
establerts per vostès i aplicats pels funcionaris. Per tal motiu, si
els requisits no s’han complert no es pot donar la subvenció.
Està clar que ni l’actual govern i el Sr. Delgado no han retallat
res de res.

És més, Sra. Mascaró, després de llegir i repassar el Diari de
Sessions de la Comissió de Turisme del passat dia 22 de
setembre, en la seva segona intervenció, on va donar els seus
punts de vista sobre gairebé tot allò exposat pel Sr. Delgado,
vostè va incidir en els temes de municipalisme, canvis d’ús, el
consum de territori i la Platja de Palma; ara bé, ni una sola
paraula sobre les subvencions, el que dóna a entendre que va
quedar satisfeta amb les explicacions rebudes pel Sr. Delgado
sobre el tema del seu suport i del Govern a la cultura.

Sra. Mascaró, el nostre grup està segur que el Govern dóna
i donarà el seu suport a totes les activitats i els esdeveniments
culturals que s’apliquin a normativa; estam segurs que aquest
govern admira les persones emprenedores per l’esforç que
realitzen per crear o dur grans esdeveniments a les nostres illes,
però hauran de posar el màxim esforç a complir els criteris i les
bases perquè siguin concedides les subvencions. Des del Grup
Parlamentari Popular donam tot el suport al pla traçat pel
conseller de Turisme i Esports i el seu equip, el qual evitarà
governar com es feia a la passada legislatura, a cop
d’ocurrències i d’improvisacions. Cal ser cauts i realistes, i això
implica no concedir subvencions al que no passa els filtres
establerts, i no gastar, repetesc, i no gastar el que no es té. 

Per aquest motiu el Grup Parlamentari Popular ha presentat
una esmena a incloure per tal de donar el seu suport a la PNL
presentada pel PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
que insta el Govern de les Illes Balears a mantenir i, en la
mesura que sigui possible, incrementar el suport a les activitats
i els esdeveniments culturals, i deim: “i amb les disponibilitats
pressupostàries que ho permetin”. Si aquesta esmena és
acceptada, votarem a favor; si no és acceptada, votarem en
contra.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Oliver per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei perquè entenem i consideram des del
nostre grup que el fet de tenir una bona programació d’activitats
i esdeveniments culturals és important per a tots els ciutadans de
les Illes, en primer lloc, però també, i molt, per a la nostra
principal activitat turística i econòmica, per a la nostra principal
activitat econòmica, que és el turisme.

No és gens fàcil tenir una bona programació
d’esdeveniments culturals essent, com som, illes; és complicat
i sobretot és car. Per això des de l’anterior govern es va fer, per
primera vegada el darrer any de l’anterior legislatura, una
convocatòria pública dotada amb 600.000 euros de crèdit que
existien, perquè a l’expedient consta que hi ha 600.000 euros
per a aquesta convocatòria, i es va treure una convocatòria
pública. Era la primera vegada i, un cop vists tots els
expedients, pel que hem sentit en reiterades ocasions, es va
veure, es va decidir que hi havia qüestions millorables en la



36 TURISME / Núm. 4 / 13 d'octubre del 2011 

 

convocatòria, i aquest és el punt, entenc jo, on es varen trobar
els nous gestors, els nous polítics del nou govern.

Bé, aquí podien fer dues coses: esmenar la convocatòria i
continuar amb aquest procediment, és a dir, públic, amb
publicitat i concurrència per donar suport a esdeveniments
culturals per valor de 600.000 euros; o fer el que es va fer per
part de l’equip del Sr. Delgado, que va ser acollir-se a la
convocatòria, que era millorable perquè també era la primera
vegada, i, d’aquests 600.000, únicament donar suport a aquests
esdeveniments amb 60.000. Bé, governar és decidir, la decisió
és aquesta, no hi ha més qüestió. Nosaltres pensam que hagués
pogut ser una altra qüestió, s’hagués pogut fer una esmena i una
convocatòria nova i urgent per donar aquest suport amb aquest
crèdit que existia de 600.000 euros, perquè tots aquests
esdeveniments o altres de nous, que per ventura n’hi havia, a la
convocatòria -jo encara no l’he vista-, s’haguessin pogut dur a
terme a les Illes Balears.

Perquè, a part que turísticament és interessant, també ho és
des del punt de vista dels ciutadans de les Illes Balears, i ho és
per molts de motius. Però també veim una qüestió: estam
cansats cada dia de dir que hem de desestacionalitzar i que hem
de diversificar. Volem, però, realment oferir alguna cosa més
que sol i platja als nostres visitants? No deim que Palma és una
ciutat molt interessant, ideal, fins i tot, per fer-hi escapades?
Com podem deixar perdre, ens demanam jo i el nostre grup,
activitats com aquestes i d’altres noves que per ventura
haguessin sortit d’aquesta convocatòria i que dinamitzen, que
mouen economia, que són un atractiu evident afegit a la nostra
destinació turística? Hi ha tota una sèrie d’esdeveniments
culturals ja consolidats, però jo també crec que és bon
començar-ne de nous, i per això crec que era interessant aquesta
convocatòria, perquè podia posar de manifest nous
esdeveniments i consolidar, continuar amb els de sempre que ja
tenim, però malauradament han deixat de tenir suport per part
del Govern.

Sabem que la situació és difícil, però també hem de ser
capaços de trobar alternatives; en aquest cas l’alternativa potser
era modificar la convocatòria, o mirar de fer algunes altres
opcions, no ho sé, jo crec que correspon al Govern, en aquest
cas a l’equip del Sr. Delgado, cercar solucions i no deixar
acabar totes aquestes activitats culturals tan, tan importants, i
que des de l’anterior govern s’hi havia donat suport. Jo crec que
si de veres el Govern creu i veu que el sector turístic és el
motor, que jo crec que és així, que ens ha d’ajudar a sortir
d’aquesta difícil situació econòmica, és necessari que hi dediqui
recursos, i sobretot no perdre en tot allò que ja s’ha avançat, i a
més intentar anar incorporant nous esdeveniments. Deixant una
convocatòria de 600.000 euros en només 60.000 no és la
manera, jo crec que hagués estat bé fer un esforç i deixar la
convocatòria en 600.000 per totes aquestes qüestions que vos
deia.

Per això nosaltres donarem suport a la proposició no de llei
que ha presentat el grup de la Sra. Mascaró. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Una volta recomençada la sessió pertoca la intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo en principi pensava que
retiraven l’esmena, amb la intervenció del Grup Popular.

Vull agrair en primer lloc el suport del Grup Parlamentari
Socialista, i referent a la del Partit Popular, s’ha estranyat que
no tinguem noves propostes. Jo crec que aquesta no és nova, el
suport a tots aquests esdeveniments no era només pel grup que
jo represent, el PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
sinó que ha tengut des de fa molts d’anys el suport del Partit
Socialista i fins i tot el del Partit Popular, i de fet algunes
d’aquestes subvencions que es donaven a dit, eh?, perquè,
subvencions nominatives, les va instaurar el conseller Cladera,
que devia ser el primer conseller de Turisme que hi va haver en
aquesta comunitat autònoma. Per tant no és un tema gens
partidista sinó que és un tema que fa molts d’anys que hi ha gent
que creu en el turisme i que creu en la cultura que les trobava
importants.

Em retreia el portaveu del PP, que de tant en tant es treuen
alguna cosa i tots diuen el mateix, i ara està de moda dins el
Partit Popular parlar d’amnèsia, i em deia si no llegesc el Diari
de Sessions. Miri, sí, llegesc el Diari de Sessions quan no
record el que es va comentar aquell dia, però la compareixença
del Sr. Delgado és bastant recent i ho record perfectament, i sé
el que li vaig retreure, i sé el que em va dir, i sé que a la segona
intervenció no li vaig dir res perquè ell em va contestar el que
jo esperava que em contestaria. Però jo també li record que
hauríem de ser seriosos i, a les compareixences del conseller de
Turisme, simplement el conseller explica una cosa, els grups en
deim unes altres o les mateixes, depèn d’on seguem, però no es
pren cap acord, no es pren cap acord a les compareixences, no
hi ha ni propostes de resolució ni acords d’aquell dia. Per tant
el que demanam és un acord públic i que quedi per escrit, això
és el que hem duit aquí. Jo record perfectament el que em va dir
i record que ell ja va parlar del fet que no volia donar
subvencions prevaricant; em pareix perfecte, només faltaria. I
em sap molt de greu que hagi passat una mala experiència, però
si és tan bon gestor el Sr. Delgado, abans d’anar-se’n a fer la
foto a Pollença o amb la gent del festival de Pollença, s’hagués
pogut informar de com estaven els temes i, si no estaven resolts,
dir: “Mira, jo no vendré perquè el Govern no ho té resolt i no
sabem si vos ho donarem”. A vegades és més important la foto
que realment el suport, sembla ser.
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I per altra banda, si les bases no eren les correctes perquè
aquests esdeveniments que tots trobam, perquè sembla ser que
el Partit Popular també els hi troba, importants, no entraven, no
tenien suficient numeració tècnica per arribar a un suport, eren
perfectament esmenables. El Govern no només pot fer les coses
bé, també pot esmenar aquelles que abans no s’han fet bé, i no
ho va voler fer perquè en aquests moments allò prioritari per al
Partit Popular és retallar, és retallar a qualsevol preu, i retallar
a qualsevol preu no és bo, ni per a la cultura ni per a
l’economia, gastar el que tenim és ben seriós, de vegades no es
pot gastar el que tenim, s’ha de gastar més del que tenim i per
això hi ha crèdits als bancs, que és una cosa que existeix des de
fa segles i per això també hi ha mirar la forma de no només
governar retallant, sinó també cercar noves fons d’ingressos.
Avui el tema no era..., el tema fiscal de cercar nous ingressos,
sinó el suport a aquests esdeveniments culturals.

A mi m’agrada que el Partit Popular rectifiqui, que almanco
públicament vulgui dir que li dóna suport, nosaltres li
acceptarem l’esmena perquè és evident que incrementar unes
ajudes com aquestes (...), no hi ha increment d’ingressos és
impossible pujar, però com a mínim mantenir, per tant,
l’acceptarem, incrementar i pujar, si el sistema pressupostari ho
permet. Jo crec que serà bo donar el missatge a la societat que
tots els grups parlamentaris donen suport al turisme cultural,
però també a la indústria cultural que té molt de camí en aquesta
terra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

La podem donar aprovada per assentiment? Queda aprovada
per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3130/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta obsoleta.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 3130/11,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a oferta
obsoleta.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Oliver, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. El motiu del nostre grup per a la
presentació d’aquesta proposició no de llei és en realitat millorar
la competitivitat i la rendibilitat de la destinació turística i de les
empreses del sector turístic de les Illes Balears. La situació que
tenim ara és una activitat turística sotmesa a canvis constants,
profunds i cada vegada més ràpids, derivats dels nous hàbits del
turista, de formes de comercialització diferents a les
tradicionals, de la situació econòmica, ... són molts els factors
que incideixen sobre la decisió d’una persona a l’hora de triar
lloc on passar uns dies. Avui el client que ens visita cerca cada
vegada més unes vivències i experiències singulars. Per això és
necessari reinventar-nos i superar la nostra nulAla competitivitat
per preu, maximitzant la rendibilitat socioeconòmica i la
qualitat de vida, que s’ha de transmetre a la societat dins un
context de compromís permanent amb l’entorn i la sostenibilitat.

L’oferta d’allotjament no és l’única, però sí una part molt
important dins tota la cadena de valor afegit del negoci turístic.
A les Illes Balears tenim una planta hotelera bona en serveis i
també nombrosa en llits, amb una relació qualitat preu molt
bona, reconeguda pels nostres principals mercats. També és cert
i crec que tots hi estam d’acord, que hi ha un seguit de places
d’allotjament obsoletes o també denominades fora de mercat,
que conviuen amb aquesta oferta bona en relació amb qualitat
preu. Això s’ha posat de manifest tant per la patronal, pels
sindicats i també ho ha reconegut el mateix Govern, és una
qüestió reconeguda i sabuda per tots. 

És per això que el Grup Socialista proposa aquesta
proposició no de llei, per identificar aquestes places obsoletes
i treure-les del mercat. És necessari però determinar els
paràmetres i indicadors que definiran el que és aquest tipus
d’allotjament, de forma objectiva i per a totes les illes.
L’existència d’aquestes places fora de mercat té efectes negatius
sobre l’oferta que no és obsoleta, sobre l’oferta complementària
i sobre tota la destinació en conjunt. On estan situades, a causa
dels preus baixos de comercialització d’aquestes, exerceixen
sobre les altres un impacte negatiu sobre el preu a la baixa.
També tenen una incidència negativa sobre l’oferta
complementària, en aquest cas perquè el baix poder adquisitiu
del perfil del visitant que s’hi allotja requereix molt pocs
serveis, ja siguin restaurants, lloguer de cotxes, excursions, ...
També té repercussions negatives sobre la imatge que la
destinació turística, la de les Illes Balears dóna als nostres
mercats, ja que incideix en una marca de destinació turística
massificada. Perjudica la imatge que tenim, que volem preservar
i transmetre i, per suposat, millorar, de destinació turística de
qualitat, moderna, innovadora, que preserva el medi ambient,
segura. 

El denominador comú d’aquestes places és la manca de
manteniment, la poca cura per tenir unes instalAlacions en bones
condicions i això també repercuteix en el servei que es dóna en
aquests establiments. Molts d’empresaris han fet esforços any
rere any per millorar els seus establiments, per modernitzar-los,
per introduir-hi nous serveis, perquè el client, en definitiva, s’hi
trobés millor. També les administracions públiques hi han
dedicat recursos, per millorar l’entorn, les comunicacions, el
reciclatge de residus, per promocionar la destinació. 
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Com a destinació turística de primer ordre, comptam també
amb una oferta complementària diversa, especialitzada, que
també ha innovat i renovat i que ho fa cada dia, que pot oferir
un enorme ventall de possibilitats de diversió, esport,
restauració i d’altres a les persones que han escollit les nostres
illes per passar-hi uns dies. La rendibilitat de les empreses de les
nostres illes és un factor de crucial importància, sabem que no
podem competir en preus, sabem que és molt difícil incrementar
preus i fins i tot mantenir-los. Per això, l’existència d’aquest
tipus de places d’allotjament és un element que llastra la
competitivitat i la rendibilitat de les nostres empreses
turístiques.

El Govern, els partits polítics, els sindicats, els empresaris,
tots estan d’acord en l’existència d’aquestes places i amb els
efectes negatius sobre la indústria turística. La conseqüència
d’això és que seria bo eradicar-la. Bé, idò posem-nos-hi,
determinem els indicadors que identifiquen aquesta oferta, amb
criteris objectius, els mateixos per a totes les illes, identifiquem
aquesta oferta i després que es faci el procés adient per eliminar-
la. És el primer de tot que propòs a la proposició no de llei que
vostès tenen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. No empraré els deu minuts, atès que
l’exposició que s’ha fet des del Grup Socialista crec que és
suficient. Evidentment, una de les cares de la imatge que donen
algunes places hotelers o alguns establiments hotelers, o
pseudohotelers, perquè alguns ni tan sols oficialment consten
com a oferta a turistes, la imatge que donen pot ser molt
dolenta, de fet de vegades una campanya promocional pot ser
boníssima, però basta que un o dos turistes intervenguin dient
que l’hotel en què han estat era un desastre, per rompre aquesta
imatge que tenim bona.

Per tant, és important que les turistes s’allotgin a llocs de
qualitat, per a la imatge, però també per a l’economia. Els
hotelers, els empresaris que han fet feina, que s’han modernitzat
i que ofereixen qualitat, es veuen obligats a rebaixar els preus
molt per davall del que suposa el seu establiment, perquè
aquesta oferta obsoleta o fins i tot fora de mercat els rebenta els
seus negocis. I això no és bo ni per als empresaris, ni per als
treballadors, ni per al futur del nostre turisme.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta primera passa
de decidir entre tots què entenem per oferta obsoleta i quines
coses hem de fer per eradicar-la.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Bosch per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Al Partit Popular li preocupa i molt
la salut del turisme a Balears, som conscients que és el nostre
principal motor econòmic i pot ser la clau per sortir prest de la
crisi. També hem tingut sempre present que el turisme que
necessita les Illes Balears passa obligatòriament per la qualitat.
Per això, compartim la preocupació per a la creació d’eines que
permetin eliminar l’oferta obsoleta. Recordem que la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears,
aprovada pel Govern del Partit Popular, ja preveia la
modernització permanent dels allotjaments turístics, tant en els
aspectes estructurals com en els serveis i establia com a
conseqüència final que l’oferta obsoleta desaparegués del
mercat. 

Han passat més de deu anys, han canviat les circumstàncies
i el context. S’ha fet palesa la necessitat d’adequar el conjunt de
l’activitat administrativa i legislativa al principi de seguretat
jurídica i convergir cap a la simplificació normativa, derogant
la regulació innecessària i en excés reglamentista. Per això, és
important la revisió de l’esmentada llei, amb mesures que
incentivin i facilitin la inversió en millora i actualització de la
planta hotelera. Cal adoptar estratègies de sortida i/o
reconversió de l’oferta obsoleta.

En aquest sentit, tal i com va anunciar recentment el
conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado, Balears
comptarà durant la propera temporada turística amb una nova
llei general flexible, oberta i moderna, que suposarà un abans i
un després per al sector i que, entre d’altres, regula l’oferta
obsoleta. El conseller va indicar que en el termini de tres o
quatre setmanes, l’executiu comptaria amb un esborrany de la
llei i que a finals d’any ja estarà negociat amb el sector perquè
pugui començar la seva tramitació parlamentària. 

Per tant, senyores i senyors del Partit Socialista, arriben tard.
Han tingut quatre anys per dur a terme aquesta iniciativa i no ho
han fet. Segurament la descoordinació de tenir en una sola
legislatura quatre consellers, els va dificultar tenir les idees
clares sobre quines reformes normatives eren necessàries en
matèria turística. I això, que a principis de desembre de 2010, la
Federació Empresarial Hotelera de Mallorca els donava pistes,
llegeixo una notícia publicada en el Diario de Mallorca: “los
hoteleros de Mallorca han pedido hoy al president del Govern,
Francesc Antich, medidas para garantizar la competitividad de
la isla. Según ha anunciado la FEHM, han reivindicado la
eliminación de la oferta obsoleta. Antich y la consellera de
Turismo del Govern, Joana Barceló, han asistido hoy a la
asamblea general ordinaria. La presidenda de la FEHM ha
incidido en la necesidad de dar respuesta a los problemas del
sector, desarrollando instrumentos para la eliminación de la
oferta obsoleta”.
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Llàstima que llavors, tenint vostès, senyors socialistes, la
responsabilitat de governar no se sentissin alAludits. El gener
d’aquest any, per si la idea no havia quedat prou clara, la
Federació Hotelera tornava a incidir en la mateixa demanda:
“Baleares tiene demasiadas plazas hoteleras y algunas ya
están obsoletas”. Titular del Diario de Mallorca: “Los
hoteleros exigen que se reduzca la oferta obsoleta”. 

La veritat és que la idea que proposen no és dolenta. Tots
estam d’acord en les repercussions negatives que té l’oferta
obsoleta i com resulta d’injusta per a la resta de les ofertes que
s’esforcen a oferir un producte de qualitat i atractiu. Però -
repetim- han arribat tard, per què no ho varen fer quan va ser
conseller de Turisme el Sr. Buils, quan ho va ser el Sr. Nadal o
quan ho va ser el Sr. Ferrer, o fins i tot quan ho va ser la Sra.
Barceló? Ens alegrem que ara els preocupi l’oferta obsoleta, a
nosaltres també. Per això, només entrar a governar, hem
començat a treballar sobre aquest tema i per això, en breu,
vostès podran fer les aportacions que trobin pertinents al llarg
de la tramitació de la nova llei general turística. 

Però el Partit Popular no pot votar a favor de crear una
comissió per determinar els paràmetres i els indicadors que
definiran el que és l’oferta obsoleta dels allotjaments de les Illes
Balears, perquè aquests termes ja quedaran regulats a través de
la nova llei. Aquesta situació és per no fer els deures quan
tocava, aquesta és la situació actual. Ens recorda una mica
aquella cançó que deia cuando tu vas, yo vengo. Aquesta frase
simplifica una mica la situació en què ens trobam. Vostès ens
proposen una cosa que ja tenim pràcticament enllestida i és que
el Partit Popular no ha badat, ens hem posat mans a la feina des
del primer moment. El Sr. Carlos Delgado coneix de ben a prop
quines són les necessitats del sector del turisme i des del primer
dia del seu nomenament va parlar de donar sortida a l’oferta
obsoleta. A hores d’ara ja està definit i regulat l’esborrany de la
llei i els convidem que participin activament en la seva
tramitació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Bé, jo no dubt que hi hagi bona voluntat,
m’imagín que sí, però aquest grup i cap grup de la cambra no ha
vist cap tipus d’instrument de modificació de la llei, supòs que
arribarà quan hagi d’arribar i la veurem, però crec que ha
d’entendre la preocupació per una feina que no està feta i no hi
ha cap problema a dir que no està feta. Vostè parla de la
fantàstica Llei general turística que ha hagut de ser esmenada la
darrera legislatura, almanco en dues vegades i encara no està
acabada d’arreglar, per entendre’ns, i farem una altra
modificació d’aquesta Llei general turística. Bé, tampoc no
devia ser tan bona.

La modernització, fa almanco cinc legislatures que ja hi ha
plans de modernització, que varen començar amb el conseller
Cladera. Què passa? El fet que hi hagi una llei de modernització
pròpia, que hi era, i que la Llei general turística ho obligui i que
se segueixi en aquest tema, no vol dir que les persones ho facin,
llavors que continuem amb aquesta oferta obsoleta jo crec que
és la prova més clara i evident que és necessari incidir sobre
aquest tema. Veurem si la Llei general turística hi posa algun
tipus de remei, jo entenc que, sincerament, amb els instruments
legals que tenim, hi ha possibilitat d’incidir -hi, tant és el decret
de classificacions, com la modificació mateixa de la Llei
4/2010, és a dir, jo crec que instruments n’hi ha molts, es tracta
de fer feina amb els que ja tenim.

Jo crec que ja estam cansats tots i ho vull dir aquí
públicament de les lamentacions, dels vostès no ho han fet, i tal
i qual ; la pregunta d’avui és, som a octubre de l’any 2011 amb
un nou govern, cap on anam? Podem mirar enrere les vegades
que sigui, jo n’estic ben orgullosa i puc respondre de tota la
gestió feta per mi mateixa, pels meus companys, per la
consellera que és devora jo, cap problema ni un; però el tema és
que ara hi ha un nou govern i el nou govern, en comptes de
solucionar problemes, es lamenta dels problemes i encara en
posa més als ciutadans. Jo crec que ja és hora de recapacitar i de
posar les propostes més o manco damunt la taula i mirar cap
endavant. Aquesta és la meva opinió, sobre el tema de l’oferta
obsoleta i en moltíssimes coses més.

Interessa eradicar aquesta oferta? Sí, idò facem-hi feina. Què
volia fer amb la meva proposició no de llei? Posar-me en
situació de participar en aquesta determinació de l’oferta
obsoleta, amb criteris objectius, que siguin els mateixos per a
totes les illes. Que ho podem fer mitjançant la llei?, em pareix
beníssim. Que ho hauríem pogut fer d’una altra manera?, jo em
pensava que també, però si ho feim amb la llei, ho farem amb
la llei. Únicament això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3130/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, per 5 vots a favor, 9 vots en contra i 0
abstencions, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
3130/11, relativa a l’oferta obsoleta.

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