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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, Francisco Mercadal substitueix Margalida Prohens.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substitueix Miguel Jerez.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui: RGE núm. 3107/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a gestió
de la finca de Son Real, i RGE núm. 3239/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda a l’Estat
d’incentius per a la reestructuració i modernització de la nostra
oferta turística.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3107/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de la
finca Son Real.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3107/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la diputada
Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. Les
característiques, la situació, la història de Son Real són de tots
conegudes. A l’exposició de motius d’aquesta proposició no de
llei que presenta el Grup Socialista se’n fa un breu, molt breu
resum d’allò que més se’n pot destacar. D’ençà que va ser
comprada, aquesta finca, pel Govern de les Illes Balears
l’octubre de l’any 2002, mitjançant recursos de l’ecotaxa, en
aquell moment el Govern de les Illes Balears tenia una política
turística de mig i llarg termini, cosa que ara mateix notam a
faltar, com he dit, amb recursos de l’ecotaxa, aquest indret va
passar a ser de tots els ciutadans de les Illes Balears. Per les
seves característiques, situada a una zona turística molt
important de Mallorca, només esmentar la zona de Can Picafort
i tota l’oferta turística i hotelera que hi ha en aquella zona que
és molt important per a Mallorca, no hi ha dubte que per a
aquesta oferta i també per als ciutadans de Mallorca i d’aquella
zona, comptar amb aquesta finca va suposar i suposa un atractiu
turístic de primer ordre. Les potencialitats turístiques de Son
Real són innumerables. Hi tenen cabuda activitats de tot tipus:
turisme cultura en totes les seves vessants, concerts,
interpretacions arqueològiques, recerca arqueològica,
investigació, conferències; també hi ha sol i platja, no ho
oblidem mai; races autòctones, senderisme, altres esports, una
multitud d’activitats que es poden dur a terme en aquell indret,
molt interessants per als visitants i també per a les persones que
són de la zona. La llista com dic no acaba mai.

El gener d’enguany vàrem saber a través de la premsa que
aquest centre d’interpretació que hi ha situació després d’unes
reformes que hi va haver durant aquests anys passats, es va
tancar, era complicat de visitar, es podia fer, però sempre
mitjançant sempre un concert, era una gestió poc àgil per a una
persona que es troba allà i no sap què ha de fer, que té interès
per veure-ho i ha de fer aquesta telefonada, ha de concertar la
cita, ... és una gestió certament poc àgil. Llavors, com he dit,
vàrem saber per la premsa que aquest centre d’interpretació i
quasi bé la resta d’indrets que es poden visitar a la finca, estaven
en una situació complicada per accedir-hi.

Des de sempre hi ha hagut una implicació molt forta entre
el poble de Santa Margalida i aquesta finca. Temps enrere molts
de margalidans acudien a aquesta finca a fer-hi feina de forma
habitual, la qual cosa va generar un tipus de vincle molt estret
i molt estimat per moltes persones, quasi bé per tota la població
de Santa Margalida. Aquesta relació sempre ha estat molt
estreta. 

En una reunió que va tenir el batle de Santa Margalida i el
president de les Illes Balears ja el mes d’abril i un cop constatat
que aquells horaris de visita, així com les possibilitats de dur-hi
a terme moltes més activitats, no sols per part de l’ajuntament,
sinó per moltes més persones o entitats de la zona, turístiques i
no turístiques, havia minvat un fet significatiu, entre altres coses
que els diumenges no hi ha visites i els horaris entre setmana
són rígids i poc adequats, perquè turistes i no turistes puguin
gaudir i visitar aquestes instalAlacions. El batle va solAlicitar -
deia- al president participar en la gestió de la finca, amb la
finalitat que l’ús i la gestió poguessin ser més àmplies per així
poder satisfer l’interès de les persones, visitants o no, per
conèixer aquesta finca pública. Amb la incorporació del
municipi a la gestió, hi guanyaria el Govern, tendria un gestor
que vigilaria de prop precisament la gestió, intentant millorar-la
i veient les demandes que hi ha, aquells serveis que no es donen
i que s’haurien de donar, o a l’inrevés, qüestions que tal vegada
ja estaven programes i tampoc són tan interessants; és a dir, es
tracta de tenir una relació més estreta amb les persones
interessades que puguin ser ateses millor en aquesta finca.

Fa pocs dies també vàrem veure que la finca ha passat de ser
gestionada per la Conselleria de Turisme a ser gestionada per la
Conselleria de Medi Ambient del Govern. Sincerament, amb
aquest canvi possiblement millori aquesta gestió i pensam que
fins i tot amb la possible incorporació de l’Ajuntament de Santa
Margalida per aportar aquesta proximitat en la gestió, també
pensam que seria positiu. Aquesta setmana també hem vist que
es torna obrir el centre d’interpretació, aquest museu, de forma
habitual entre setmana, després d’aquest període de temps, on
deia que era difícil poder accedir-hi i visitar-lo. Celebram que
s’hagi produït aquest canvi, que s’hagin tornat obrir de manera
màxima aquestes instalAlacions. Si bé, pensam que seria bo que
s’obrís els diumenges, i ara mateix no és així.
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Estam parlar de cercar, d’elaborar fins i tot alternatives al sol
i platja i pensam que aquesta zona turística, aquesta zona de
l’illa de Mallorca que conté aquesta -diria jo, si em permeten-
infraestructura desestacionalitzadora amb un potencial enorme,
jo crec que és responsabilitat i deure, dins la mesura de les
possibilitats, però amb un esforç i això és el que li demanam, de
posar a l’abast tot el potencial turístic que té aquesta finca. 

Per això deia que el Govern que té a les seves mans aquesta
gestió ha de donar exemple i fer tots els esforços que pugui per
posar a l’abast dels mallorquins i visitants totes aquelles
possibilitats que ara mateix dóna aquesta finca de Son Real. 

Per aquests motius hem presentat aquesta proposició no de
llei, perquè el Govern de la forma jurídica més adient, pogués
donar entrada a l’Ajuntament de Santa Margalida perquè pogués
colAlaborar, poder estar més a prop d’aquelles persones que la
visiten, que gaudeixen de les instalAlacions perquè pensam que
seria un servei bo als turistes i també per suposat, a tots els
ciutadans de les Illes Balears. Per això aquesta proposició no de
llei, demanant aquesta inclusió, per dir-ho d’alguna manera,
dins l’òrgan de gestió d’aquesta finca de l’Ajuntament de Santa
Margalida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que Son Real és el
nom d’un espai molt important, molt important per als vilers,
però també molt important per a la resta de mallorquins i molt
especialment per al sector turístic, el sector econòmic més
important i que hem de mimar especialment per poder
consolidar visitants i per poder-ne treure de nous. La política
turística entenem nosaltres que ha de posar en valor els elements
patrimonials, els elements naturals i els elements culturals que
ens diferencien d’altres bandes, per tant, posar en valor allò que
nosaltres tenim i altres no, que ens diferencien, i que això és
imprescindible per poder atreure visitants, per fidelitzar els que
ja tenim i per poder desestacionalitzar, perquè venguin també en
altres èpoques. I aquest espai de la finca de Son Real crec que
té tots els elements per poder fer aquestes tres coses: atreure,
fidelitzar i desestacionalitzar.

Des de l’Ajuntament de Santa Margalida, crec que era el
setembre de 2011, ja hi va haver un acord de ple solAlicitant
poder colAlaborar en la gestió de la finca de Son Real, no és cap
interès a criticar ni fiscalitzar la feina del Govern, sinó tot el
contrari, és de colAlaborar i la colAlaboració interadministrativa,
i el Partit Popular n’ha fet bandera des del primer dia, que el
president volia ser el batle de tots els ciutadans de les Illes
Balears i també el conseller de Turisme parla de la colAlaboració
amb els ajuntaments, per tant, entenem que aquesta petició
hauria d’haver estat atesa ja fa molt de temps. 

Però és que fins i tot sense tenir cap acord signat,
l’Ajuntament de Santa Margalida hi colAlabora a la seva manera
i inverteix doblers a Son Real. Tots els dimecres a les 10 del
matí des de l’oficina de turisme de Can Picafort surt una
excursió guiada per la vorera de la mar, que visita la necròpolis
de Son Real, que visita la finca, amb un guia que paga
exclusivament l’Ajuntament de Santa Margalida. Per tant, ja hi
fa alguna cosa. Però encara més, en aquests moments estan
tramitant permisos per a intervencions arqueològiques perquè
el mes de juliol es puguin dur a terme unes intervencions
arqueològiques a la necròpolis amb un equip d’arqueòlegs, més
un equip de voluntaris que finançarà íntegrament l’ajuntament,
perquè, tot i que el Partit Popular deia que havia de colAlaborar
molt amb els ajuntaments i que els temes turístiques eren molt
importants, enguany el Partit Popular que governa al Consell de
Mallorca no ha tret cap ajuda destinada a les entitats locals per
a intervencions arqueològiques. Però així i tot, l’Ajuntament de
Santa Margalida fa un esforç amb els seus propis recursos
perquè entenen que la finca de Son Real és molt important a
nivell patrimonial, però també és molt important aquest ús
turístic que se li pot donar i del qual se’n poden beneficiar els
empresaris, els treballadors i evidentment, les arques de la
comunitat autònoma perquè hi ha empresaris que funcionen i
treballadors que treballen, tothom paga els seus imposts i això
al final redunda en benefici de tota la societat.

Per tant, nosaltres donarem un suport molt contundent a
aquesta proposició no de llei. Esperem que el Govern doni
resposta molt aviat, perquè creim que se’n beneficiaran tots els
ciutadans de les Illes Balears, com deia, a través dels imposts i
això és important en aquests moments de dificultat, que posem
a l’abast coses que no costen gaire doblers, però que sí tenen un
rendiment social molt important.

Per tant, tot el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. 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. Estam d’acord amb el PSM i el Partit
Socialista que aquesta finca de Son Real és una finca molt
important per a tots els ciutadans de les Illes Balears, perquè
està situada en una zona turística de primer ordre i perquè és un
gran potencial turístic per desenvolupar diferent al de sol i
platja. Com efectivament, ha reconegut la Sra. Oliver, està obert
entre setmana, és ver que encara no està oberta els diumenges,
però s’està fent tot el possible i s’està treballant en aquest sentit
perquè estigui oberta també els cap de setmana i que no s’hi
hagi de fer cap mena de telefonada per poder visitar el centre
d’interpretació. Recordem que la resta de la finca està oberta
tots els dies de la setmana i s’hi pot accedir lliura i gratuïtament,
sense haver de menester cap mena de cita. I també m’agradaria
recordar que crec personalment tots els pobles senten una
especial estima per les seves finques i els espais naturals ubicats
en els seus termes municipals. Santa Margalida sent una
especial estima per a aquesta finca i cada un dels municipis que
existeixen tenen una especial predilecció per als espais singulars
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ubicats dins els seus termes municipals. Això és normal i és
natural.

M’agradaria dir que efectivament, aquest potencial que ha
comentat la Sra. Oliver és un potencial que vostès varen
menysprear durant quatre anys. Efectivament queda molt per
fer, queda per fer tot allò que vostès no varen fer. No hi havia
una pàgina traduïda a l’anglès i a l’alemany, perquè al final si
volem desestacionalitzar haurem d’atreure el turisme que visita
aquestes illes i necessitarem una pàgina web en el seu idioma.
I com ha dit la Sra. Mascaró, no només és important per a la
gent de Santa Margalida, aquesta finca és important per a tots
els ciutadans de Balears. De fet creim que és una gran
desconeguda. També m’agradaria destacar que la Sra. Mascaró
ha posat ja un exemple de colAlaboració entre l’Ajuntament de
Santa Margalida i el Govern, actualment, que nosaltres
sapiguem, hi ha una plena colAlaboració entre el Govern que té
les seves portes obertes i l’Ajuntament de Santa Margalida entra
i surt de la finca com troba adient i fa la promoció de la finca
dins Santa Margalida.

Nosaltres continuam fent feina en aquest sentit, portem
molts d’anys en aquest...  La Sra. Mascaró també ha dit que el
consell no ha tret les ajudes. Efectivament, no ha tret les ajudes
no perquè no cregui en el turisme, ni en la finca, ni en el poble
de Santa Margalida, sinó perquè no hi ha doblers i allà on no
n’hi ha, no en cerquis. Sembla mentida que en aquestes alçades
no hagin assumit que ens hem trobat amb la terra cremada, la
terra cremada que ens varen deixar vostès i amb el que tenim
fem el que podem.

En qualsevol cas, la finalitat institucional de l’entitat pública
Espais de Natura Balears, adscrita a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, d’acord amb el que
preveu el Decret 71/2007, de 28 de juliol, és la gestió dels parcs
i altres figures de protecció oficial. Aquesta finalitat
institucional fou ampliada en virtut de la disposició addicional
quarta de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures
tributàries administratives en la gestió de les finques públiques
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La finca de Son
Real, ubicada en el terme municipal de Santa Margalida, és una
finca pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
cedida gratuïtament per la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible de les Illes Balears el 27 de març de 2012, mitjançant
resolució de la Direcció General de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques, s’afecta al domini públic la finca de Son Real
i s’adscriu a Espais de Natura Balear.

Una vegada adscrita la finca, Espai de Natura Balears en
l’exercici de les seves funcions, va iniciar l’assumpció de la
gestió de la finca el dia 15 de maig d’enguany, amb la
incorporació del personal propi ja existent a Espais de Natura.
La gestió de la finca de Son Real que correspon a Espais de
Natura Balear, d’acord amb la seva finalitat institucional es durà
a terme segons els plantejaments ordinaris de gestió de les
demés finques públiques que gestiona l’entitat. Així no està
prevista la formalització de cap acord per a la gestió de la finca
de Son Real. Entenem que correspon a cada entitat l’exercici de
les competències que tengui atribuïdes. Hauríem de reflexionar
una mica de per què es varen adscriure aquests parcs naturals i
aquestes finques emblemàtics a un organisme públic,
precisament per la seva importància a tots els nivells, per la seva
fauna, flora, el seu valor paisatgístic, cultural, etnològic, etc.,

està aquí per a la seva protecció, per al seu manteniment i
perquè fossin de tots els ciutadans de Balears i és per això que
es gestionen des del Govern, en base al criteri de l’interès
general de tots els ciutadans de les Illes Balears, reiter que són
de tots.

Vostès fan referència a què Son Real està ubicat al terme
municipal de Santa Margalida, perquè signem un conveni amb
el seu ajuntament. Bé, el fet és que tots els parcs naturals i totes
les finques públiques del Govern estan situades a qualque
municipi, és evident, i entenem la vinculació emocional que té
el poble de Santa Margalida amb la finca de Son Real, però no
podem fer distincions d’uns amb els altres. Vostès en el seu
argumentari de la seva proposició no de llei, diuen que aquesta
evident proximitat i forta implicació de tot el poble pot ajudar
a treure el millor profit d’aquest finca. Efectivament, no tenim
cap dubte que les iniciatives i colAlaboracions amb els pobles de
les finques i parcs naturals serien de gran ajuda, però per a
aquesta colAlaboració entenem que no és necessària la signatura
de cap formulació jurídica. M’agradaria recordar que la gent
que actualment fa feina a Son Real és gent que port amés de
quatre anys fent-hi feina, que sí té aquesta vinculació directa i
que per tant, la cuida i gestiona gent propera i vinculada
directament amb aquesta terra.

El Govern de les Illes Balears té les seves portes obertes i a
plena disposició a colAlaborar amb Santa Margalida i amb tots
els municipis interessats. Qualsevol aportació per part seva serà
benvinguda i escoltada. Però la gestió, precisament en base a
l’eficiència, agilitat i gestió directa d’aquestes finques
romandran sota criteris d’interès general. Per altra banda
m’agradaria recordar-los que sempre ens recomanen fer coses
que vostès no varen dur a terme durant els quatre anys que varen
governar. Sempre tenen idees per als demés i vostès sembla que
no es veien amb cor, o llavors no se’ls va ocórrer. La propera
vegada que tinguin l’oportunitat de governar, haurien de
reflexionar una mica més sobre què fan, perquè després els ve
al cap quan ja és massa tard.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Vull agrair, Sra. Mascaró, el suport
del seu grup a aquesta proposició no de llei.
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Quant a la portaveu del Partit Popular, m’alegra, sé que
compartim la importància d’aquesta finca pel que pot suposar
per al turisme. És veritat que necessita d’un manteniment, es
necessita una gestió... diríem més propera, una gestió perquè...,
atès precisament el seu potencial, no vull dir que altres finques
públiques, de cap manera, no?, ni d’altres indrets de Menorca,
d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca no tenguin aquesta
importància ni tenguin aquesta necessitat, crec que totes la
tenen, el que passa és que ha estat justament l’Ajuntament de
Margalida el que ha demanat aquesta colAlaboració. 

Tampoc no seria cap doi fer-ho, ni seria la primera vegada
que es fa un acord de colAlaboració d’aquest tipus, entre el
Govern de les Illes Balears i l’ajuntament on hi ha aquest
immoble o un immoble important per alguna qüestió, en aquest
cas és una atracció no només turística, també és molt ampli el
seu interès i la seva importància, però no seria aquesta la
primera vegada.

Em neg a..., no vull deixar passar l’afirmació de la Sra.
Portaveu dient que vàrem menysprear -he entès jo- aquesta
finca, aquest potencial. Perdoni, no crec que un govern que
menysprea fa una adquisició d’aquest estil, Sra. Bosch. Crec
que el Govern en aquell moment va veure el potencial enorme
que tenia. És veritat que hi ha moltíssima feina a fer, n’hi ha
molta de feta i en falta molta encara a fer, no?, però crec que en
aquell moment el Govern va tenir la visió suficient per veure
que era molt important des de tots els punts de vista, també el
turístic, però no només el turístic, la possibilitat -i així ho va fer-
d’adquirir aquesta finca per tot allò que suposa. En absolut no
hi va haver cap menyspreu, ni en aquesta legislatura en què es
produí la compra ni en la legislatura que va venir després amb
el Govern en la seva gestió.

No vull dejectar la gestió que s’ha fet fins ara, no és el meu
estil, sinó que m’estim més aportar, m’estim més amb les
nostres possibilitats dir -i ho torn a dir- que el fet que participàs
l’Ajuntament de Santa Margalida en aquesta gestió podria ser
una millora, no en tenc cap dubte, crec que milloria la gestió
entre altres coses per la seva proximitat, crec que això és
important i -repetesc- si altres ajuntaments tenen interès a fer-
ho, tal vegada també seria una bona qüestió.

És veritat que el president -ho ha recordat la portaveu, la
Sra. Mascaró- ha dit que seria una legislatura en què els batlles
dels municipis tendrien importància, record que hi ha
precisament una mesa de municipis pel turisme o de batlles pel
turisme o una cosa així, llavors no és cap doi ni és cap barbaritat
pensar que aquesta colAlaboració entre administracions fos
positiva. Malauradament veim que la tendència del Govern en
aquesta legislatura és a l’inrevés. Ho recordam al Pati de Sa
Lluna on hi havia aquesta implicació de les administracions més
properes, l’ajuntament, i s’ha anat deixant de banda per només
el Govern anar assumint aquest tipus de gestió, ha estat
replegant en comptes d’anar -diríem- repartint per dir-ho
d’alguna manera. 

En l’anterior legislatura, l’Ajuntament de Santa Margalida
no va tenir aquesta idea, no va veure aquesta necessitat, no en
va tenir ocasió, no ho sé, en tot cas no ho va demanar i no sé si
hauria estat positiu o no o si s’hauria donat el cas en aquell
moment, però el cert és que no ho va demanar. Avui sí que s’ha
demanat. Avui, el batlle de Santa Margalida en una reunió amb

el president de les Illes Balears li ho va demanar; hi ha aquesta
proposició no de llei i pensam i ens reiteram que seria positiu,
que seria bo per a la finca, per a tots els ciutadans de les Illes
Balears, els de Mallorca, per suposat, i per als visitants una
millora, una... millora en la gestió d’aquesta finca que creim que
entre altres coses podria venir també de la colAlaboració de
l’ajuntament en la gestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3107/12.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 9 vots en contra, 0 abstencions. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3107/12, relativa a la gestió de la finca de Son Real.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3239/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda a
l'Estat d'incentius per a la reestructuració i modernització
de la nostra oferta turística.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 3239/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a demanda a l’Estat d’incentius per a la
reestructuració i la modernització de la nostra oferta turística. 

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Sra. Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bàsicament aquesta iniciativa
va lligada a un objectiu compartit i que el Govern va plantejar
com a prioritari des de ben principi de la seva legislatura, que és
el que feia referència a ajudar a la reconversió de les zones
madures de les nostres illes i, per tant, a partir d’aquí ser
capaços de fer una transformació que doni competitivitat a
aquestes zones que és la nostra primera indústria turística. I dins
el marc d’aquest objectiu hi ha dos àmbits, l’àmbit legislatiu i
aquí va enfocat tot el que és la normativa i el mateix projecte de
llei del turisme de les Illes Balears, aquest serà un altre debat,
però bé, hi ha un àmbit legislatiu i un àmbit d’inversió.
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Dins la inversió també hi trobam dos aspectes que són
obligatòriament complementaris: l’impacte de la inversió
privada per ajudar a aquesta reconversió turística, però tampoc
no podem oblidar l’àmbit de la inversió pública perquè, ens
agradi o no, els ajuntaments, les institucions autonòmiques dels
consells tenen en aquests moments i en el moment que vivim
prou dificultats econòmiques i per impulsar la millora i la
reconversió d’aquestes zones turístiques madures és clau i
fonamental tenir recursos també dins l’àmbit públic. Només a
partir d’aquesta conjugació de públic i privat, evidentment, és
quan es pot tirar endavant aquesta reconversió i també -repetim-
amb inversions i amb normativa, els dos àmbits són importants.

Vàrem començar aquesta legislatura, la veritat és que amb
molta empenta per part del Govern. El senyor..., el nostre
president, Sr. Bauzá, juntament amb el president de Canàries
avançaven i assenyalaven dos compromisos claus d’estratègia
conjunta: la connectivitat i les millores en un pla clau de
reconversió turística als dos àmbits insulars. Aquests dos
objectius han estat objecte de reunions bilaterals d’aquests dos
governs i semblava que evidentment anaven ben encaminats al
que feia referència a aquests dos objectius.

Fins i tot el mateix conseller de Turisme ens assenyalava,
quan va venir aquí a presentar el seu pressupost, que
evidentment no seria molt difícil -paraules textuals- superar tots
els fets de l’anterior legislatura pel que feia referència al
compromís de Madrid en turisme a la nostra comunitat
autònoma, sabent que evidentment estàvem en una situació
econòmica prou complicada i complexa, però bé, d’entrada, el
compromís era anar superant amb escreix tots els recursos que
s’hi havien invertit fins ara. És clar, la realitat és molt més dura
i és molt més difícil. Entenem perfectament que en aquests
moments de dificultats pressupostàries a tots els nivells, una de
les coses que primer es retallen són les inversions. 

A partir d’aquí, evidentment, hem de ser conscients d’aquest
fet. Ara, entorn als antecedents que hem assenyat i amb un
antecedent a més a més que avalava aquest encontre dels dos
arxipèlags entorn a una política conjunta en matèria de
reconversió turística és el que també s’assenyala a la Llei de
règim especial de les nostres illes, que preveu el fet que el
Govern de l’Estat mantingui incentius lligats a la reestructuració
i a la modernització de la nostra comunitat autònoma per
l’impacte que té en l’economia i en l’ocupació de les nostres
illes aquesta activitat que és el turisme.

En aquests moments què ens trobam?, ens trobam amb uns
pressupostos de l’Estat en què l’àmbit d’inversió pública ha
tingut una forta baixada entorn, en la seva globalitat, del 60%.
Per tant, dins aquest àmbit de preocupació, creim que és
important recuperar aquests acords, fonamentats en una base
jurídica que li diuen llei de règim especial, per tant, demanar al
Govern de l’Estat, i recordar-li el caràcter estratègic que té per
a la nostra economia, que es mantenguin aquestes incentius a la
inversió al sector, que vagin lligats fonamentalment a
reestructurar i modernitzar. Sense recursos públics, sense
reformar l’àmbit públic de les nostres zones turístiques tot és un
poc més complex i és un poc més difícil. Per tant, dins aquest
àmbit, sí que demanaríem que aquests incentius marcats per llei
no es poguessin... i s’haurien de mantenir.

Aquesta és la petició que avui assenyalem aquí, -repetim-
entenent que estam en uns moments difícils i que també són
importants les estratègies d’àmbits insulars, d’àmbits de
comunitat de mantenir projectes d’inversió que ens ajuden a
tots. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment els pressuposts de
l’Estat que es discuteixen ara són preocupants pel que fa a les
Illes Balears i molt especialment al sector turístic. Hi havia tota
una sèrie d’inversions previstes que han passat a zero perquè el
pressupost de l’Estat ha baixat. No és que no hi hagi doblers per
a turisme, és que no hi ha doblers per a turisme a les Illes
Balears, això realment és preocupant en una comunitat on el
turisme precisament és el motor de molts altres sectors. Si el
turisme va bé, si hi ha increment d’ocupació en aquest sector,
els altres sectors -el del comerç, el de la indústria, el del camp,
el de la pesca...- aniran també millor. Per tant, és inconcebible
que hagin desaparegut moltes partides del pressupost general de
l’Estat que havien de venir a les Illes Balears. No és que els
hagin rebaixat, sinó que és que han desaparegut.

Feia referència la Sra. Barceló a la Llei de règim especial
per a les Illes Balears, a la qual ens podem aferrar per demanar
aquestes ajudes, però és que també tenim un Estatut de les Illes
Balears que és una llei orgànica l’obligat compliment i no hem
de demanar, sinó que hem d’exigir que es doni compliment a
allò que es va aprovar no només al Parlament de les Illes
Balears, sinó també al Congrés de Diputats.

Per tant, sempre hem de dir que sí a donar ajudes per a
desenvolupament econòmic, però especialment en aquests
moments. Crec que el turisme és molt més que un sector
estratègic i l’establiment d’un programa d’incentius és bàsic per
invertir, no només per invertir ells, perquè també és cert que la
inversió privada té molt a fer en tots els sectors, és evident, però
hi ha tota una sèrie d’inversions que no faran les inversions
privades, per exemple la millora de l’entorn, la millora de les
infraestructures, les quals són imprescindibles perquè les
inversions privades tenguin efecte que s’han de tenir presents.

Crec que el Partit Popular ha de fer un esforç perquè
venguin aquestes ajudes, perquè tot allò que fa referència al
turisme i que semblava que havien de ser bones notícies, com la
baixada de les taxes aèries, ja no en varen presentar esmena al
Congrés, tampoc no l’han presentada al Senat, ara diuen que a
través d’una disposició addicional poden millorar aquest sector
econòmic que per a les Illes evidentment és imprescindible en
aquests moments per poder créixer, no només en aquest sector,
sinó en altres sectors.
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Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei,
esperem que algun dia no massa llunyà, perquè si no serà massa
tard, el Govern de l’Estat vegi preferent ajudar les Illes Balears.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bon dia. Sra.
Barceló, aquesta PNL en què solAlicita inversions, incentius,
etc., al Govern central,  com si ho hagués fet demanant-ho al
mateix govern autonòmic és difícil d’entendre que les formulin
vostès i li diré per què.

Entenem que és una de les nostres obligacions i del nostre
dret com a parlamentaris realitzar o formular proposicions no de
llei, però estarà d’acord amb mi que el que vostè solAlicita en
nom del seu grup parlamentari, l’anterior govern autonòmic
hauria d’haver fet els deures en aquest sentit. A més, vostè, com
a consellera de Turisme i Treball, persona influent i fins i tot
m’atreviria a dir que amb tant o més poder de decisió que el Sr.
Antich, va deixar escapar l’oportunitat que el Govern del Sr.
Zapatero complís les promeses electorals del PSIB-PSOE de
2007 en referència a les inversions a les Illes Balears i que mai
no varen arribar, bé, almenys no en la seva totalitat i les que
varen arribar es varen destinar a altres menesters. 

Però el que no es va fer però en la passada legislatura ho farà
l’actual govern i l’actual govern autonòmic fa feina en el sentit
d’aconseguir incentius com és el FOMIT, però és clar, al mateix
temps hem de tenir en compte l’esforç de les restriccions que es
fan pel compliment del dèficit per part de l’Estat. A causa de la
situació econòmica actual de les administracions públiques, serà
la inversió privada l’única existent per reestructurar i
modernitzar l’oferta turística. Per això, cal adoptar mesures per
incentivar. 

Des del govern autonòmic -i concretament des de la
Conselleria de Turisme i Esport- s’adapten aquestes mesures,
tant en l’àmbit normatiu com en l’àmbit de la participació en la
presa de decisions mitjançant els diversos organismes que
conformen l’administració turística. Mesures normatives, la
nova llei turística sorgeix arran de la necessitat d’actualitzar la
normativa turística existent adequant-la a la realitat actual amb
l’objectiu de permetre l’eliminació de les traves administratives,
garantir la seguretat jurídica i modificar la legislació obsoleta,
com element essencial per al desenvolupament de tota l’activitat
econòmica en general i la turística en particular. Entre els
objectius que persegueix la nova llei figura la necessitat de
regular la reconversió dels establiments turístics obsolets que
justifiquin la seva inviabilitat turística i econòmica entre altres
usos no turístics, així com l’ordenació dels establiments turístics
coparticipats i la millora de les zones turístiques. Igualment,
amb aquesta nova normativa es pretén millorar la competitivitat
del sector amb el propòsit d’impulsar la recuperació econòmica
de les Balears, figures com el canvi d’ús o la flexibilització del
principi de l’ús exclusiu s’articulen com a eines per atreure la
inversió privada. El canvi d’ús, reflectit al capítol 2 del títol IV,

regula la inversió, la reconversió i la rehabilitació de les zones
turístiques i constitueix una de les grans apostes d’aquesta llei
per regenerar i modernitzar determinades zones. 

Per això, es permet en determinats casos i després d’una
anàlisi de la idoneïtat i l’oportunitat del canvi d’ús els temors a
afrontar aquesta mesura, que no suposa la generalització del
canvi d’ús, ha fet que durant anys determinades zones
turístiques s’anessin degradant i degenerant simplement perquè
no es donava una solució factible en termes de rendibilitat als
propietaris dels edificis abandonats i que l’administració no pot
adquirir.

Per això, s’entén que s’han de possibilitar actuacions
concretes que siguin racionals des del punt de vista de
plantejament urbanístic i que permetin atreure inversions que
redundin en la millora de zones turístiques madures, saturades
o degradades.

D’altra banda tenim la flexibilització del principi d’ús
exclusiu, es mantenen els principis d’ús exclusiu i d’unitat
d’explotació, però flexibles perquè no es puguin fer
interpretacions que impedeixin determinats usos
complementaris o secundaris que poden ser enormement
convenients a les empreses turístiques d’allotjament i sobretot
permetent noves formes d’explotació dels establiments
d’allotjament que durant temps es vénen reclamant i que en
altres països eminentment turístics ja estan en funcionament.

Una de les principals novetats d’aquesta llei és la regulació
de l’establiment d’allotjament turístic coparticipat, compartit o
altres formes anàlogues d’explotació d’allotjament turístic en el
benentès que es consideren fórmules essencials per atreure la
inversió, contribuir a la desestacionalització, millorar la qualitat
dels establiments i dels serveis que s’hi presten.

Queda també manifestat que aquestes fórmules d’explotació
són incompatibles amb l’ús residencial en un mateix
establiment, es considera que aquestes noves formes
d’explotació constitueixen una oportunitat per facilitar
l’actuació de la planta hotelera i que genera ocupació tant per la
millora dels serveis i els serveis complementaris que es
desenvolupen al voltant d’aquestes noves formes d’explotació,
com per l’ocupació que genera l’actualització, modernització i
reconversió de la nostra indústria turística a més del que es
genera per l’allargament de la temporada turística, i,  com no
pot ser d’una altra manera, mitjançant la participació del sector
privat en els diferents òrgans que conformen l’administració
turística, és a dir, els representants del sector privat i de
l’administració. Entre tots els components es posa en comú les
bases per a la millora de la destinació, entre altres actuacions.
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També cal recordar que dia 7 de desembre va entrar en vigor
el Decret Llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries
urgents, que preveu diverses modificacions en la normativa
tributària balear per atorgar, entre altres, incentius fiscals als
emprenedors i que d’aquesta manera puguin escometre
inversions.

Senyores i senyors diputats, el Govern realitza reformes
estructurals i normatives per aconseguir inversions. Per aquest
motiu, demanam al Grup Parlamentari Socialista que accepti la
següent modificació a la PNL: “El Parlament de les Illes Balears
solAlicita del Govern de l’Estat, atès el caràcter estratègic que té
el turisme per a l’economia de les Illes Balears, l’establiment
d’un programa d’incentius a la inversió en el sector, orientats
preferentment a la seva reestructuració i modernització,
depenent de les mesures pressupostàries que es puguin assignar
per a aquesta comesa i que la situació econòmica i conjuntural
del moment sigui la més idònia per fer-ho”. 

Perquè, Sra. Barceló, i li ho dic amb tot l’afecte del món, no
es pot gestionar com va fer el pacte, és a dir, amb vacacions,
sense miraments, com diu la cançó, con dinero y sin dinero
hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Així mai no
podia anar bé, Sra. Barceló.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, obligatòriament.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Forn de formatjades, forn de formatjades és
la seva intervenció i forn de formatjades és fer de totes les
promeses que varen començar la legislatura i som a un any,
només, de la legislatura del Partit Popular i no hi ha
absolutament res, res, absolutament res. Es varen reunir dos
presidents autonòmics, varen assenyalar que traurien un màxim
pla de reconversió turística per als dos arxipèlags insulars. El Sr.
Delgado va venir aquí i va assenyalar, evidentment amb el seu
to habitual, que no seria tan difícil fer-ho millor. Vaja, duen un
any i perdem, hi perdem, un desastre aquestes illes en temes de
reinversió pública a les zones turístiques. Si no hi ha res.
Inversions estatutàries, zero, no es preveuen, zero. Vostès ni tan
sols donen opció que es puguin gastar en una altra cosa, és que
no n’hi ha, no n’hi ha. I moltes anaven lligades al sector turístic.
Per tant, en aquesta moment un dèficit d’inversió per part de
l’Estat a la nostra comunitat que va en contra de l’Estatut
d’Autonomia i que bàsicament negociaran amb Madrid, però
d’entrada no tenim absolutament res.

En programes específics, que ens deien que quan arribés el
nou secretari d’Estat de Turisme a Madrid bé, que tot seria el
màxim. Tampoc, absolutament tampoc. Què tenim per als
consorcis de reconversió de les destinacions madures? Una
rebaixa brutal, de 2 milions per a cada consorci passam a
700.000 euros. FOMIT, inversions de millora de les zones
turístiques, de 250 milions en els pressuposts de l’Estat posen
250.000 euros. Ara aquí han tret la convocatòria de 128 milions.
En tot cas, una rebaixa del 60%. Plans d’excelAlència, també
passam al 60% de rebaixa. És a dir, totes les rebaixes lligades a
inversions turístiques, les que es mantenen es rebaixen un 60%
i les inversions estatutàries desapareixen. Aquests són els
resultats del primer any de gestió del Partit Popular en matèria
d’inversions en les zones turístiques madures. Aquests són els
fets. Ja poden mirar enrere perquè davant, veritablement el que
tenim davant, jo entenc que mirin enrere perquè el que poden
mirar davant és molt més dur, és molt més dur, perquè fan una
renúncia expressa alhora que un incompliment de manera
permanent del seu programa electoral on els discursos lligaven
que la reconversió turística seria l’eix clau, i la reconversió
turística, ens agradi o no, necessita de recursos públics per tirar
endavant. 

La normativa urbanística és important, totalment d’acord, és
més, la reconversió que en aquests moments es fa és gràcies a
la normativa que es va fer l’anterior legislatura, de reconversió,
aprovada per unanimitat. Veurem si també vostès seran capaços
d’arribar a tant d’acord, veurem. Però d’entrada en un any que
duen tenim un text pendent de debatre, res més, absolutament
res més; més, en tot cas, elements negatius de renúncies
expresses al que teníem fins ara.

Per tant, anam enrera, anam enrera i el que tenim davant no
ens ajuda massa a l’optimisme. Per això, jo estic convençuda
que aquest és un dels elements d’obsessió malaltissa de mirar
què varen fer els altres perquè els costa molt arribar al mateix
nivell. D’entrada, el primer any, no ho han aconseguit, no han
aconseguit arribar al nostre nivell. Per tant, així i tot li acceptaré
l’esmena perquè entenem que són moments difícils, però
precisament perquè són moments difícils estaria bé que es
plantegessin la seva acció política i el seu discurs polític aferrat
un poc més a la realitat que vivim. Per tant, hauríem de sumar
un poc de dosi d’humilitat, de concertació i d’acord i a partir
d’aquí segurament avançaríem un poc millor. En aquest sentit,
repetim, acceptarem l’esmena, som conscients de les dificultats,
però també demanaríem un poc més de concertació i,
evidentment, als nostres dirigents un poc menys de prepotència.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Així entenc que queda aprovada per
unanimitat.

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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