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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui relatiu a les proposicions no de llei RGE núm.
3984/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
al manteniment del Pla d’Oci 60, i RGE núm. 4337/11,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al
Consorci de la borsa d’allotjament turístic.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3984/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
del Pla Oci 60.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3984/11 per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Cristina Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. L’objectiu d’aquesta proposició no de llei és instar el
Govern de les Illes Balears a posar novament en marxa els
programes de viatges entre illes per a persones pensionistes que
es coneix com a Pla Oci 60 i que aquesta tardor no s’ha fet.

Ja fa molts d’anys, per fer un poc d’antecedent, el govern
socialista a l’Estat va organitzar el que es coneix com a viatges
de l’INSERSO amb un doble objectiu, un de social i lúdic per
a les persones majors i un altre de dinamitzador turístic.
Aquesta doble intenció fa que anualment es promogui un
programa de vacances destinat a persones majors, que actua
d’estimulador dins aquest colAlectiu, colAlectiu que ha augmentat
molt a tot Europa, gràcies a la qualitat de vida de què gaudim
des de fa molts d’anys, perquè no només s’ha allargat
l’esperança de vida d’aquests països, sinó també la qualitat.

En aquest context hem de destacar també que l’any 2012
s’ha declarat per la Unió Europea Any europeu de l’envelliment
actiu, per estimular els estats membres a realitzar accions de
conscienciació cap aquesta realitat. Precisament el 15 de
setembre vam debatre a la Comissió d’Afers Socials una
proposició no de llei del Grup Popular en aquest sentit, que
vàrem aprovar per unanimitat.

És important, per tant, que els nostres majors estiguin actius
dins la societat, i els viatges que els donen l’ocasió de compartir
bons moments entre ells i conèixer noves fronteres, són també
una oportunitat immillorable per a unes persones que
probablement no ho varen poder fer de joves i que s’incorporen
d’aquesta manera als mercats turístics.

Però, a més, aquesta activitat que es produeix en temporada
baixa també té unes conseqüències dinamitzadores de
l’economia de les zones turístiques, perquè allarga la temporada
i permet que hotels que probablement haurien de tancar,
continuïn oberts i mantenguin el seu personal. És a dir, que té
unes conseqüències directes també en l’ocupació.

Un altre exemple és el programa Turisme sènior a Europa,
que va posar en funcionament l’any 2009 el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, juntament amb les comunitats
autònomes de València, Balears, Andalusia i Canàries, destinat
a la promoció turística d’Espanya, mitjançant viatges
parcialment bonificats per a majors de 55 anys residents a la
Unió Europea durant les temporades mitja i baixa i que ha
aconseguit atreure 100.000 turistes de setze nacionalitats
diferents a Espanya en temporada mitja i baixa, d’octubre del
2009 i juny del 2011. Açò va comportar una inversió de 12,5
milions d’euros a pagar el 50% pel ministeri i per les comunitats
autònomes, però ha resultat que per cada euro invertit, les
administracions públiques espanyoles n’han recuperat 1,30. La
inversió també s’ha recuperat gràcies a l’increment d’ingressos
en la recaptació de la Seguretat Social dels treballadors ocupats,
els imposts de societats, IRPF, IVA i l’estalvi de les prestacions
de l’atur. Tot açò, a part de l’impacte sobre el sector turístic del
nostre país. 

Aquest any, a conseqüència de la crisi sobre les
administracions, sembla que ha disminuït aquesta inversió per
part de les institucions públiques, perquè compten amb un
pressupost de 4,5 milions d’euros per part de l’Estat, que poden
ser ampliats en la mateixa quantitat per part de les comunitats
autònomes, però en tot cas no s’ha suspès tampoc.

Des de fa ja anys el Govern de les Illes Balears va promoure
la mateixa filosofia que l’INSERSO, viatges per a pensionistes
entre les illes. Les condicions eren ser pensionista del sistema
públic de pensions, prejubilats amb 60 anys fets i les persones
majors de 65 anys. També en podien ser beneficiaris en qualitat
d’acompanyants, els cònjuges o persones unides per relació
afectiva, encara que no tinguessin aquesta edat, o els fills amb
discapacitat de més del 45%, etc. El preu era molt econòmic,
eren 145 euros per 8 dies en règim de pensió completa i
habitació doble.

Em diran vostès que en aquells moments no teníem la
problemàtica econòmica que va sobrevenir després, i tenen raó.
Però en aquests moments de crisi econòmica que vivim es
poden enfocar les coses de dues maneres: una, únicament
estalviar per millorar els comptes de l’administració; i l’altra,
estimular l’economia per millorar els comptes de les famílies.
L’INSERSO així ho va entendre i va posar a la venda dia 11
d’octubre 1.100.000 viatges en un programa que també es
titulava “De foment per al treball en les zones turístiques”.
L’any anterior havien retallat la quantitat de viatges, és cert,
però no van desaparèixer i devien considerar que la mesura era
bona perquè aquest any s’han augmentat en 80.000 més.

Són moltes les veus que han demanat que es torni a
implantar el programa Pla Oci 60 a les Illes Balears, entre elles
les agències de viatges, perquè eren un complement als viatges
de l’INSERSO, i de la mateixa manera s’han manifestat les
associacions hoteleres i també les de bars i restaurants, perquè
malgrat és cert que gaudien de pensió completa, sempre hi ha
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més moviment que si no hi ha cap turista. I el mateix passa amb
les botigues dels centres de les nostres ciutats.

El Govern ha anunciat que l’any que ve es posarà una altra
vegada en marxa. Tant de bo sigui així! Però aquesta temporada
de tardor ja s’ha perdut i s’ha perdut d’una manera molt poc
ortodoxa per als sectors implicats, sense dir res a ningú, sense
avisar, les agències a finals de setembre encara no sabien res de
la conselleria. És per aquest motiu que sabem que són uns
moments en què cada euro compta, que la proposició no de llei
incorporarà un punt, que és que en cas que no es faci la
convocatòria de la tardor de 2011, la partida existent a la
Conselleria de Turisme sigui utilitzada per pagar les agències de
viatges els bitllets dels desplaçaments dels malalts de les Illes
Balears, ara que es deuen tants de doblers.

De moment res més, només demanar als grups polítics
d’aquesta cambra el suport a la proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que la qualitat de
vida dels nostres majors s’ha incrementat moltíssim i els viatges
són una molt bona oferta dins totes les activitats que tenen per
fer, per mantenir-se activament aquests anys, en teoria, de
descans. I és veritat també que aquests viatges, aquest Pla Oci
60, són una gran oportunitat perquè aquells hotels de sol i platja
que tanquen l’hivern i els negocis dels voltants, puguin allargar
la temporada, puguin mantenir llocs de feina més temps i, per
tant, evitin incrementar les xifres de l’atur abans d’hora.

Estimular l’economia invertint a través del Pla Oci 60
afavoreix, per tant, el nostre sector de persones majors, el sector
hoteler de les zones que s’acullen a aquest pla i l’oferta
complementària dels petits comerços i altres coses dels voltants
de la zona que visiten. 

Enguany evidentment es fa tard perquè la tardor
pràcticament és a punt d’acabar, i supòs que és en aquest sentit
que el Grup Socialista hi ha afegit aquest darrer punt, que
aquests doblers que anaven destinats a viatges, ja que no els
poden tramitar les noves agències de viatges, s’aprofitin per
pagar deute del transport de malalts, però sí que hauríem de
garantir de que cara a la tardor del 2012 aquest programa
continuàs perquè és beneficiós per a tothom. Vull dir, estimular
l’economia afavoreix les famílies, però afavoreix la pròpia
economia. Jo crec que retallar per retallar perquè millorin els
comptes del Govern, no estimula l’economia, ni molt manco la
de les famílies.

Per tant, nosaltres li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia senyores i senyors diputats.
Després de diverses comissions ja no ens sorprèn que els grups
parlamentaris de l’oposició presentin proposicions no de llei
instant el Parlament que el Govern faci miracles, arregli o posi
en marxa coses que ells no varen fer ni tan sols varen
pressupostar.

Sra. Rita, estam segurs que el programa de vacances del
Programa turisme sènior és un dels objectius de l’actual equip
de Govern, tal i com diu a l’exposició de motius d’aquesta PNL,
es tracta d’una eina per fomentar el turisme entre Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. Però per poder realitzar o
desenvolupar activitats, convenis, plans d’acció, etc., s’han de
donar circumstàncies idònies i, sincerament, el llegat rebut per
l’actual Conselleria de Turisme i Esports de l’anterior consellera
i suposada gestora de la Conselleria de Turisme i Treball, ha
estat nefast, nefast perquè ve precedit de la pitjor gestió política
mai viscuda a la Conselleria de Turisme, i miri que era difícil
superar la pèssima gestió política i administrativa que va fer el
Sr. Celestí Alomar; idò es va superar i de llarg! És clar, com es
podia gestionar aquesta conselleria si varen ser necessaris fins
a tres consellers, que varen haver de dimitir o els varen fer
dimitir, per raons que no vénen al cas, i una consellera, la Sra.
Barceló, que no va saber posar ordre? Miri, el rigor de gestió i
d’eficiència va brillar per la seva absència. Un bon gestor públic
o privat ha d’assumir les seves responsabilitats i portar a bon
port el desenvolupament de la seva feina, cosa que no varen fer
ni la Sra. Barceló ni el seu equip.

Perquè m’entengui millor i emulant un company del seu
grup parlamentari, tan propens a les històries i cites, permeteu-
me la llicència de contar un petit relat. 

Una filla es queixava al seu pare de les dificultats que
envoltaven la seva vida. Estava cansada de lluitar, semblava que
quan solucionava un problema, n’apareixia un altre. El seu pare,
un xef de cuina, la va dur al seu lloc de feina, allà va omplir tres
olles amb aigua i les va bolcar damunt el foc. En una de les olles
va dipositar pastanagues, a una altra va submergir ous i a la
darrera grans de cafè. Als 20 minuts el pare va apagar el foc, va
treure les pastanagues i les va colAlocar en un plat. Va fer el
mateix amb els ous. I va colAlocar el cafè a un tercer recipient.
Dirigint-se a la seva filla, el pare li va demanar que s’acostés i
toqués les pastanagues. Ella ho va fer i va notar que estaven
toves. Després li va demanar que prengués l’ou i el rompés, era
un ou dur. També li va demanar que provés el cafè i ella ho va
fer gustosament. Quan la filla li va demanar què significava tot
això, el pare li va oferir la següent explicació: els tres elements
havien patit la mateixa adversitat, l’aigua bullint, però havien
reaccionat de forma diferent. La pastanaga era dura abans
d’arribar a l’olla, però després de bullir s’havia tornat feble i
fàcil de desfer. L’ou havia arribat a l’aigua fràgil, però de
sotmetre’s a les altes temperatures, l’interior s’havia endurit. I
els grans de cafè, però, eren únics, després de coure s’havien fet
seu el líquid i es mantenien inalterables. 
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Fent un símil d’aquest relat amb els anteriors consellers de
Turisme, quan els problemes toquen a la nostra porta, podem
respondre com una pastanaga, que sembla forta, però quan toca
el poder, es torna feble, com va succeir amb els consellers de
l’extingida Unió Mallorquina. O podem respondre com un ou,
tenint un esperit fluït, amable, però en rebre responsabilitats, es
tornen durs i rígids, com li va succeir a la Sra. Barceló. O
podem ser com un gra de cafè, que aplicant l’eficiència en
l’adversitat, aconsegueix el seu millor sabor quan arriba al punt
d’ebullició. 

Per desgràcia, tots els ciutadans varen tenir tres consellers
que varen reaccionar com pastanagues i una consellera que va
reaccionar com l’ou. L’actual equip de la Conselleria de
Turisme i Esports està reaccionant com el gra de cafè,
eficiència, a pesar de la situació econòmica que ha heretat de la
Sra. Barceló.

El Programa de vacances de turisme sènior interior no s’ha
posat en marxa per la situació econòmica i financera amb la
qual s’ha trobat la Conselleria de Turisme i Esports i en
conseqüència també l’ATB, l’Agència de Turisme Balear. La
realitat és que l’anterior equip de la Conselleria de Turisme va
solAlicitar l’abril del 2011 -l’abril del 2011, faltant un mes per a
les eleccions- a l’empresa adjudicatària del contracte de 2010
una pròrroga del contracte. La quantia era de més d’1 milió
d’euros, tot i sabent que no tenia partida pressupostària per
desenvolupar el projecte i que el ritme de despesa que es
portava acabaria l’any 2011 amb un deute de 40 milions d’euros
-repetesc-, un deute de més de 40 milions d’euros. Va ser un
acte d’irresponsabilitat en la gestió de l’ATB per l’equip de la
Sra. Barceló contraent contínuament compromisos, tot i saber
que no es podien complir.

I ara vostès demanen, exigeixen, insten el Govern a fer coses
que vostès varen deixar de banda, que passés el temps, és a dir,
beneit el darrer? Va haver de ser l’actual equip de la Conselleria
de Turisme i Esports, en un acte de responsabilitat que l’agost
de 2011 va comunicar a l’empresa adjudicatària del contracte de
2010 que no hi havia partida pressupostària i donada la
impossibilitat de poder fer front a aquesta despesa, era
impossible prorrogar el contracte del 2010. 

Mirin, un dels principals objectius de l’equip de la
Conselleria de Turisme, de l’actual equip de la Conselleria de
Turisme, és la contenció de la despesa de previsions de
l’anterior govern, que en cap cas no s’haurien d’haver plantejat
i, sobretot, compromisos que no s’haurien d’haver adquirit; així
i tot, la previsió del deute a 31 de desembre de 2011, després de
l’esforç de contenció de despesa actual, és de 32 milions
d’euros, entre els quals encara hi ha deutes del 2009 i 2010 que
l’anterior equip no va liquidar. Però quina barra que tenen!

Escoltin, és responsabilitat absoluta del Govern de la
passada legislatura la no continuïtat del programa Turisme
sènior entre les illes per diverses raons: perquè varen realitzar
una despesa desorbitada el 2008 i el 2009; perquè no varen
contenir ni retallar la despesa el 2010, en plena crisi; perquè no
els va donar la gana aprovar el pressupost per al 2011, una
irresponsabilitat més de la seva gestió; i perquè no varen dotar
de partida pressupostària la Conselleria de Turisme per poder
fer front a aquest programa.

Per aquestes raons argumentades i d’altres que podria citar,
ens veim obligats a votar en contra d’aquesta PNL, molt a pesar
nostre. I ara, Sra. Rita, en el seu torn de tancament, ja ens pot
contar coverbos i tota mena d’excuses, el que ens pugui
argumentar ara al Grup Parlamentari Popular i, sobretot ,a la
majoria de ciutadans, ja no ens preocupa. No tenen credibilitat,
els ciutadans els han donat l’esquena i han perdut la confiança
en el seu partit, ciutadans que els varen votar pel seu suposat
talent i els han deixat de votar pel seu “talant”.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula la
proposant Sra. Cristina Rita per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo el que no contaré són
contes en aquesta comissió, jo som diputada per fer altres coses,
per fer feina i per mirar de presentar alternatives viables per a la
nostra població. El que sí he de contestar, encara que em sap
greu, és a les insinuacions de mala gestió del govern anterior, ho
he de fer, sobretot en aquesta conselleria perquè en l’època del
Sr. Matas hauria de recordar què va passar a l’IBATUR, que el
seu gestor va haver de dimitir per coses no massa confessables;
què va passar a Turisme Jove?; què va passar amb les
subvencions nominatives a Pula Golf? Etc., ens podem passar
les comissions d’aquesta manera, però jo no li veig cap sentit ni
massa seriositat. Jo deman al Partit Popular que per favor sigui
seriós, que deixi de contar històries, que se posi a fer més feina
perquè volem serietat. El que estan demostrant ara és una
incapacitat total per a la gestió. Ens sorprèn molt que ara el
Partit Popular surti amb aquestes coses, sobretot, perquè
centrar-nos amb allò de què estàvem parlant d’aquest Pla Oci,
les agències de viatges no varen saber res fins el setembre, sobre
si es pensava o no dur a terme aquest programes.

I com que ens diuen exactament el mateix a totes les
conselleries, és que arriba un moment que ja no t’ho creus. No
són creïbles ja aquests arguments, que no hi havia partida, que
no hi havia doblers, que no hi havia no sé què. A totes, a totes?
És impossible. Els ciutadans començaran a no creure aquesta
història si la repeteixen tantes vegades. Donarà un sentit contrari
a allò que vostès volen fer.
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Bé, jo vull agrair al PSM el suport a aquesta proposta perquè
jo crec que el Pla Oci també tenia una altra virtualitat
interessant, que és la cohesió entre illes. Vostès pensin que la
relació entre les illes de Menorca i Eivissa pràcticament és
inexistent. Hi ha moltes dificultats per viatjar d’una illa a una
altra i les persones grans probablement no hi han anat mai
d’Eivissa a Menorca o de Menorca a Eivissa. I aquesta n’era
una oportunitat també. 

Vull dir que són tres virtualitats que té aquest programa:
una, la dinamització de les persones grans, amb activitats que no
han pogut fer de joves, és d’un caire molt social; un altre caire
també econòmic, d’ajudar o ser un complement aquests viatges
en temporades baixes que allarguen, per tant, la temporada i
l’ocupació de la gent; i finalment aquest altre de cohesió social.

Per tant, consider una llàstima que el Partit Popular no
vulgui que es faci aquest tipus d’activitats per a la gent gran.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 3984/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3984/11, relativa a manteniment del Pla d’Oci 60,
per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4337/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci de la
borsa d'allotjament turístic.

A continuació, passam al debat de la segona proposició no
de llei, RGE núm. 4337/11, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Consorci de la borsa d’allotjament turístic.
Per a la defensa de la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats. El Grup Socialista
presenta aquesta proposició no de llei amb l’ànim d’impulsar
aquest consorci, que neix -ho diu una mica l’exposició de
motius- en base a la Llei general turística, explica una mica
l’objecte d’aquest consorci.

Precisament des del punt 2 d’aquest objecte, que és la
creació i gestió d’una borsa de places d’allotjament turístic,
sorgeix tota una sèrie d’operacions en què els empresaris
turístics han anat dipositant uns doblers per legalitzar unes
places que no complien la normativa, de forma que ja l’any
passat hi havia una sèrie de recursos sobre uns 3 milions
d’euros. Avui he tengut la notícia que aquest consorci es reuneix
-jo crec que això és una bona notícia- per, supòs jo, començar
a reprendre les activitats pròpies d’aquest consorci. Únicament
en formen part el Consell de Mallorca i el Govern, i després tota
una sèrie d’entitats: hi ha la Federació Hotelera de Mallorca,
l’agrupació de cadenes, hi ha Sa Nostra, hi ha els sindicats, com

ja he dit, i es tracta, en base als estatuts d’aquest consorci i els
recursos que es van -diríem- acumulant o dipositant en aquesta
borsa, de fer actuacions a les zones turístiques de Mallorca,
únicament de Mallorca, perquè és l’única illa que no té
transferides al consell les competències en matèria d’ordenació
turística, per això només hi ha Mallorca. 

Llavors es tracta d’anar entre tots examinant i consensuant
projectes que es vagin presentant per tal que es puguin executar.
Han de ser projectes encarats cap a la rehabilitació de zones
turístiques mitjançant operacions d’esponjament, entre d’altres,
incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic
obsolets en projectes socials, culturals, educatius, lúdics,
esportius..., que en tot cas han de preservar el medi ambient;
s’ha de fomentar de manera directa o indirecta qualsevol
activitat que persegueixi la diversificació i la
desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca. Han de ser
projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística; han de
ser projectes per impulsar investigació científica,
desenvolupament i innovació tecnològica, I+D+I, que tenguin
relació amb l’àmbit turístic, i qualsevol altra activitat que tengui
per objectiu millorar la qualitat de les infraestructures
turístiques, diversificar i desestacionalitzar l’oferta i consolidar
la posició de lideratge en matèria turística.

Al final d’aquesta legislatura hi havia tota una sèrie de
projectes; al final uns quants varen tenir l’aprovació unànime de
tota la junta rectora, que eren exactament els que s’anomenen al
segon punt, que és el de Rocamar al Port de Sóller, que és un
projecte ample però la primera part, i molt important, era
l’adquisició si fos possible de l’immoble per enderrocar-lo i
deixar aquesta parcelAla en un estat natural; ara ja entenc que
serà una qüestió que ha de dirimir aquesta nova junta
exactament què fer amb aquest terreny, però no hi ha dubte que
allò prioritari era enderrocar aquesta estructura que causa un
impacte molt negatiu a un punt estratègic del Port de Sóller, i
aquest era el primer objectiu. 

Un altre d’aquests projectes, el Pla de competitivitat de Cala
Millor, implicava actuacions a dos termes, a Son Servera i a
Sant Llorenç; hi havia consens unànime tant d’un ajuntament
com de l’altre, com, sobretot, de les associacions hoteleres, que
ells ja van conjuntament tant d’un terme municipal com de
l’altre, és una única associació hotelera, sobre les actuacions a
dur a terme. Eren en aquest cas actuacions que formaven part
d’un pla de competitivitat i que també feien incidència sobretot
en el fet de desestacionalitzar mitjançant el producte turístic de
l’esport millorant infraestructures, i també a millorar l’espai
urbà amb una sèrie d’actuacions urbanístiques que incidien en
cada municipi.



74 TURISME / Núm. 7 / 24 de novembre del 2011 

 

Pel que fa al projecte de la Platja de Muro també era un
projecte que agafava distints municipis; agafava tant Alcúdia
com Muro, amb les associacions hoteleres totalment i
absolutament implicades; de fet les que varen presentar aquest
projecte varen ser les associacions hoteleres. Era un pla de
competitivitat molt treballat per l’Associació Hotelera de Can
Picafort i d’Alcúdia, que incidia sobretot a millorar els serveis
als visitants de la zona, també, com no pot ser d’altra forma,
amb l’objectiu d’allargar la temporada.

Hem pensat que podria ser bo, ara que acaba la temporada,
que hi ha recursos, hi ha uns 3 milions d’euros, seria bo
reprendre aquesta feina, i si la junta rectora ho considera oportú
continuar amb aquests projectes o, si no fos el cas, almanco
seguir endavant. Són uns recursos, sabem que la situació
econòmica és molt complicada, però aquests recursos són
finalistes, són recursos que han posat dins aquesta borsa els
hoteleres de Mallorca, s’han de gestionar entre totes aquestes
parts implicades i no hi ha dubte que una inversió en principi de
3 milions o d’un poquet més, potser, a partir d’ara i durant tota
aquesta temporada d’hivern per millorar i afrontar amb millor
situació la nostra temporada turística de l’any que ve pensam
que és una iniciativa bona i que val la pena impulsar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també donarem
suport a aquesta proposició no de llei. Creim que quan hi ha
aquestes regles del joc, aquests consorcis en els quals la
iniciativa privada és una de les que presenta, a part de posar-hi
en aquest cas els doblers, que presenta molts dels projectes dels
quals s’han parlat aquí i que són consensuats, crec que és
important que es duguin endavant i si s’han de dur endavant ha
de ser al final de la temporada turística, per tant ara ja, i no
esperar que tornin haver d’obrir els hotels. Crec que és una bona
proposta del Grup Socialista i nosaltres hi donarem suport.

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. Senyors i senyores diputades, el
primer punt de la proposició no de llei que defensa avui el Partit
Socialista en què insta el Govern de les Illes Balears a convocar
els membres del Consorci borsa allotjaments turístics no té
sentit, perquè ja va ser convocada i de fet tendrà lloc avui
mateix a les 12. Jo supòs que retiraran aquest punt perquè
manca de sentit instar a fer una cosa que ja s’està fent.

Respecte al fet que es reprenguin les activitats pròpies del
consorci, també manca de tot sentit, ja que ja han estat represes.
Així que el conseller va prendre possessió del seu càrrec es
varen reprendre. Els posaré un exemple: si se’n recorden, i ho
podem comprovar a l’acta perquè vostès hi varen ser presents,
a la reunió celebrada pel consorci el 12 d’abril d’enguany un
dels temes que intentava dur a terme aquest consorci era la
regeneració de Cala Agulla, aquest tema que vostès volien
solucionar l’actual govern ja l’ha solucionat; la va dur a terme
el passat setembre. És una mostra clara que una intenció vostès
tenien nosaltres l’hem duta a terme. Per tant ja s’han reprès totes
les activitats pròpies d’aquest consorci.

El fet que avui mateix es reuneixi aquest consorci és una
mostra més que les activitats han estat represes. Fins i tot mirin
si han estat represes que un dels punts de l’ordre del dia que es
durà serà l’inici dels tràmits de la modificació dels estatuts del
consorci, perquè resulta que no estaven adaptats a la Llei
7/2010, del sector públic instrumental de la CAIB, i aquesta
modificació també és un exemple de la represa de les activitats
pròpies del consorci, perquè aquesta modificació no s’ha
improvisat, ja du temps estudiant-se pels tècnics de la
Conselleria de Turisme. 

És a dir, al primer punt és evident que votarem que no
perquè tot el que insten ja s’està fent o ja està fet.

Respecte al segon punt, instar el Govern a executar els
projectes d’adquisició i demolició del Rocamar, el pla de
competitivitat de Cala Millor i el de Platja de Muro, els hem de
dir que en aquests moments els fons existents a la borsa de
places no cobreixen el cost total d’aquests projectes, per la qual
cosa, si bé el consorci té claríssim que aquests fons són
finalistes i s’han d’utilitzar per al fi pel qual es varen dissenyar,
nosaltres sí que els podem tranquilAlitzar que, d’aquests recursos
finalistes, en farem el bon ús que els pertoca, no farem com els
20 milions finalistes del Palau de Congressos que no sabem on
són, ni els 10 milions d’euros de Platja de Palma, que tampoc no
sabem on són i també eren recursos finalistes.

El fet és que no hi ha doblers per a tot i el consorci haurà de
ser el que prengui les decisions de prioritzar uns projectes i
després farà els altres.

Les condicions que vostès varen imposar tant en les
condicions de pagament com amb l’exigència d’un aval del
125% del cost de les places que es volien legalitzar, ignorant el
marc de la crisi econòmica en què estam immersos, va fer
pràcticament inviable la regularització massiva de les places
ilAlegals que es pretenia. Aquest fracàs de la política del
consorci vol ser modificada..., la intenció del consorci és
modificar la forma del pagament per permetre fraccionament
dels terminis més ample, entre d’altres, el que sens dubte
contribuirà a la consecució de major recaptació de fons que es
destinaran a aquests i a altres projectes. 

Vostès..., bé, aquesta PNL està buida de sentit i per tant hi
votarem que no. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per fer ús de la paraula per
contradiccions té la paraula pel grup proposant la Sra. Oliver per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, vostès votaran el
que sembli més interessant al seu grup, d’això no hi ha dubte i
té la seva legitimitat, però avui és la primera reunió d’aquest
consorci, és a les 12, no està feta, són les 11, no està reunit el
consorci. Hem estat gairebé sis mesos en què la primera
indústria turística d’aquest país, que té 3 milions d’euros per
invertir a les zones turístiques, ha dormit el temps que hagi fet
falta fins avui, que supòs que ha estat per mor d’aquesta
proposició no de llei que s’ha despert.

Es va dur a terme allò de Cala Agulla perquè hi havia tota
una tasca de feina feta, Sra. Bosch, perquè les coses no es fan
així com així; més bé o més malament es va fer un esforç
enorme i efectivament es va poder fer una fase, una part
d’aquesta rehabilitació regeneració a Cala Agulla. 

Si han de modificar el consorci, ara no em digui que una
modificació d’uns estatuts és una feinada impressionant que els
tècnics de la Conselleria de Turisme han estat cinc mesos a fer.
No ens vulgui vendre com un ou de dos vermells el que és una
gestió ordinària i normal i corrent. 

Segon punt: els fons no cobreixen els totals. Ja ho sabem,
que no cobreixen els totals. Es tracta de prioritzar i es tracta
d’anar endavant, fent la feina que correspon. Vostès en faran
millor ús?, jo esper i el nostre grup espera que en facin millor ús
que els que varen fer els seus companys del Grup Popular en els
temes d’IBATUR, concretament en les seves excursions a
Moscou. Si vostès en fan millor ús idò benvingut sigui, perquè,
si no, ja sabem de què parlam.

La regularització no va ser massiva. La regularització va
tenir els seus problemes, clar que va tenir problemes, i si vostès
estigués informada ho sabria: es va fer ja una modificació de les
quotes a pagar perquè es va entendre, i es va veure i entendre i
comprendre perfectament, que en la situació actual de crisi que
hi havia era millor fer-ho. Es va demanar per part de les
federacions hoteleres i així es va fer, es va oferir una
modificació a les quotes a pagar. Que no hagi fet falta perquè la
crisi continua essent la mateixa, tot i que ha estat una molt bona
temporada aquesta? Miri, idò jo ara no ho sé cert, vostè ho
sabrà, però el que li puc dir és que hi va haver una modificació
de les quotes precisament perquè hi havia problemes per als
empresaris turístics. Enguany hi ha hagut una bona temporada
turística i jo m’imagín que aquest tema ja haurà canviat. I no es
va regularitzar no pel tema econòmic, hi ha havia unes altres
qüestions que escapen al tema econòmic que varen dificultar per
ventura aquesta qüestió. 

És a dir, jo puc entendre que vostès no vulguin dur a terme
ni el projecte de Sóller, ni el de Cala Millor, ni el de Muro, però
jo crec que allò normal i allò coherent és ser seriosos, ser
rigorosos i dir-ho, dir “mirin, no volem dur a terme aquests
projectes i per això votam que no”. Nosaltres pensam que en
aquests projectes, consensuats, molt treballats a tots els llocs,
tant Muro, Alcúdia, Can Picafort, Son Servera, Cala Millor i
Sóller, s’hi havia fet molta feina. Ara, nosaltres pensam que són
projectes per dur endavant. Vostès pensen que no?, idò votin
que no. Nosaltres votarem que sí a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Idò passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 4337/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència, queda rebutjada per 5 vots a favor i 9 vots
en contra la proposició no de llei RGE núm. 4337/11, relativa
al Consorci borsa d’allotjament turístic.

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