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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la
comissió. Abans de res hem d’excusar la presència del president
de la comissió, que no pot ser aquí per motius de salut.

Per tant començam. A continuació passam al debat de les
proposicions no de llei previstes a l’ordre del dia d’avui...

Sí, perdó. Hi ha substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Jaume Fernández substitueix José Torres.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Francina Armengol.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Francisco Mercadal substitueix Margalida Prohens.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò ara sí, a continuació passam al debat de l’ordre
del dia d’avui, les proposicions no de llei RGE núm. 7059/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
devolució del descompte de residents per a passatgers que no
varen poder presentar certificat; i RGE núm. 7333/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrada
del Govern a Turespaña.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7059/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a devolució dels
descomptes residents per a passatgers que no varen poder
presentar el certificat.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7059/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Pilar Sansó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Com ja sabem des
del passat 1 de setembre s’ha posat en marxa l’obligatorietat de
presentar els certificats de residents de les Illes en el moment
d’embarcament, tant en vaixells com en avió. 

Durant aquest primer mes, i a causa de la manca
d’informació que es tenia sobre la presentació d’aquest
document tant per part del personal de les companyies aèries
com per part dels usuaris, es van donar alguns casos que van
provocar algun problema entre els usuaris. Entre aquests casos,
algunes de les persones que havien comprat el seu bitllet amb
l’aplicació del descompte de resident i a l’hora d’embarcar es
van oblidar de dur el certificat, van haver d’abonar la diferència,
és a dir, van haver de pagar a la companyia per poder embarcar
aquest descompte; per tant van haver de pagar el bitllet una part
i mitja per poder sortir. El que no és de rebut és que si una
persona resident a les Illes Balears paga el seu bitllet aplicant el
descompte, llavors a l’hora d’embarcar si la companyia no el
deixa entrar, no el deixa sortir de l’avió, no és de rebut haver de

pagar aquesta diferència per poder sortir. I tampoc no és de
rebut, com va passar bàsicament dia 1 de setembre, que va caure
en dissabte, que molta gent que es va trobar amb aquest
problema o, molta gent no, algunes de les persones que varen
tenir aquest problema van anar als caixers automàtics dels
aeroports, i en alguns aeroports, com per exemple el de Maó, no
van poder treure el certificat de residència.

Per tant el que es demana amb aquesta proposició és
demanar a l’Estat que faci abonar a les companyies que han fet
abonar el descompte de resident que ho pagui a l’usuari, que la
companyia pagui a l’usuari aquest doble pagament, perquè la
companyia rebrà la bonificació per part de l’Estat. Per això des
del Grup Parlamentari Socialista presentam la següent
proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a fi que els passatgers residents a les Illes
Balears que hagin abonat i abonin en un futur la diferència del
bitllet d’avió o de vaixell per no dur el certificat de residència,
se’ls retorni per part de les companyies afectades la quantitat
que han cobrat per aquesta diferència, ja que aquestes
companyies cobraran el descompte per part de l’Estat”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres hi donarem suport.
La setmana passada discutíem en aquesta mateixa cambra una
proposta nostra en el sentit que no s’hagués de dur el certificat
de residència fins que hi hagués els mitjans telemàtics adequats
perquè des de la mateixa companyia poguessin tenir accés a si
ets resident o no, i ja apuntàvem els problemes que s’havien
creat i que ara ens recorda el Partit Socialista. És evident que si
un té dret a un descompte ha de poder tenir dret a aquest
descompte tant abans com després d’abonar els doblers. 

És més que evident que per part del Partit Popular pareix
que no hi ha interès a arreglar-ho, perquè en principi havia dit
que hi hauria, o ha dit un parell de vegades que ja estava
arreglat el sistema però de fet encara hi continua havent
problemes, i encara hi continua havent problemes, que sempre
hi ha qualcú que pels motius que siguin, bàsicament per temes
d’urgència de darrera hora, no du el certificat després ha
d’abonar el bitllet molt més car, evident, que si fos amb aquest
50%. 

Jo crec que és de justícia que les companyies puguin abonar
aquesta diferència perquè també és vera que després l’Estat
l’abonarà i no diu enlloc que s’hagi de pagar abans o després.
Per tant jo crec que és una cosa bona i de justícia per als
ciutadans que es varen veure afectats en el seu moment per
manca d’informació i per manca de previsió, també, per part del
Govern de l’Estat a l’hora d’aplicar, que no és fàcil a vegades
tenir un certificat en un dia festiu.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Sra. Sansó, menos mal que dice
que son algunos casos, no como viene escrito; usted ya menos
mal que lo ha rebajado a algunos casos. Muy prudente. 

Bueno, al igual que ocurrió la semana pasada en esta misma
comisión con la Sra. Mascaró, que se hizo un taco competencial,
en este caso usted presenta una proposición no de ley sin
conocer lo que afirma en ella. Le vuelvo a decir que deben, las
iniciativas, concretarlas más y saber de quien es competencia y
lo que corresponde, no es presentar así genéricamente.

Mire, Sra. Sansó, le ha tocado a usted defenderla pero ya sé
que no es la autora material de la situación. Mire, Sra. Sansó, no
es cierto lo que afirman para basar esta PNL. Parte de una
premisa totalmente incierta; intentan montar una iniciativa a
partir de ésta y no es así. Sra. Sansó, en su texto la Sra. Costa,
que es la autora, la firmante, afirma: “...ya que las citadas
compañías ya cobrarán el 50% de descuento por parte del
Estado”. Esto no es así, no es así. 

Sra. Sansó, se lo explicaré claramente. Cuando un residente
va a embarcar y no puede presentar el certificado de residencia
con el objeto de tener el descuento y tiene que comprar un
nuevo billete no existe posibilidad alguna de que emplee el ya
emitido; esto está claro, Sra. Sansó, creo que lo tenemos claro.
Continúo explicándolo. Consultado al respecto, según la
Dirección General de Aviación Civil, más concretamente la
Subdirección General de Transporte Aéreo, que es el órgano
competente, la normativa al respecto es muy clara, Sra. Sansó:
la no acreditación de la residencia previa al embarque provoca
la pérdida del billete y la necesidad de emisión de un nuevo
billete para poder volar, con lo cual las compañías aéreas no
pueden pasar, le repito, no pueden pasar al Estado, liquidación
ni del billete antiguo ni del billete nuevo. Como ve, Sra. Sansó,
no es lo que usted afirma, o la autora de la iniciativa firma, y
sobre donde basa toda su PNL, es la piedra angular de su PNL.
Las compañías no cobran ese 50%, como usted afirma.

Además, según información oficial, en la primeras semanas
tras la implantación de la obligación de presentar el certificado
para acreditar el descuento de residente en el transporte aéreo y
marítimo el 1 de septiembre, algunas de la compañías, ante la
falta de presentación del certificado de residencia y al tener
libertad de tarifas, vendían el nuevo billete a un precio más bajo,
como si ese billete se emitiera con el descuento del 50%, pero
en realidad se vendía el billete completo y nuevo. Por tanto otra
vez, Sra. Sansó, no ha sido en la práctica generalmente como
nos quiere hacer creer en la PNL.

Respecto al tema de la acreditación mediante certificado de
residencia para la obtención de descuento, en esta misma
comisión, como bien ha dicho la Sra. Mascaró, la semana
pasada en otra PNL, en este caso del Grupo Parlamentario PSM,
tratamos el tema. Pero aunque sea tan reciente -yo creo que no
asistió- no hay inconveniente en volver a dar las explicaciones
al respecto. Evidentemente son las mismas, nuestro parecer es
el mismo y de una semana a otra no se han producido tantas
variaciones al respecto que conozcamos para aportar. 

Sra. Sansó, como ya indiqué desde el Ministerio de Fomento
se ha venido detectando una bolsa de fraude en el uso del
descuento de residente, lo que ha provocado, según manifestó
la ministra de Fomente en la reciente visita, que la Fiscalía
tenga en marcha un procedimiento por tal circunstancia; además
también lo manifestó en su día el anterior ministro, como ya
expliqué la semana pasada. Como según esto el tema está en
sede judicial no nos extenderemos más en ello. Según la
secretaria general de Transporte en reciente comparecencia este
fraude se puede situar en un 6% más o menos. Lo que está claro
es que el Ministerio de Fomento, para velar por el dinero
público, ha creído imprescindible retomar ese filtro más a la
hora de controlar el uso de los fondos públicos, como ya dije los
285 (...) de transporte aéreo y los (...) de transporte marítimo
que el 2012 dedica el Ministerio de Fomento a bonificar la
residencia. Además, según la secretaria general de Transporte
la medida representa un ahorro de unos 5 millones, como
cuantificaron, así como la intensificación de la inspección en la
concesión de estas bonificaciones. Todo ello permitirá mayor
disponibilidad presupuestaria, como ya indicamos, para sus
beneficiarios.

Así, como todos conocemos, en los presupuestos generales
del Estado 2012 se ha modificado la forma de acreditar la
condición de residente a partir del 1 de septiembre para obtener
la bonificación del transporte regular marítimo y aéreo; ésta se
ha de acreditar mediante certificado de empadronamiento en
vigor. Eso afecta también a los billetes adquiridos, que es el
caso del que usted está hablando, y que fueron para viajar a
partir de esa fecha. 

Como ya sabemos los presupuestos generales del Estado
2012 también prevén que los órganos gestores puedan acceder
a los servicios de verificación y consulta de estos datos en la
plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para comprobar el cumplimiento del requisito. Además
los órganos gestores, como ya indicamos, pueden facilitar por
vía telemática a las agencias, compañías aéreas o marítimas o
subdelegaciones que comercialicen los títulos de transporte
bonificado la confirmación del cumplimiento de los requisitos
para ser beneficiario de la bonificación, pero hasta que esta
novedad no esté implantada tenemos que presentar el certificado
de empadronamiento que facilita el ayuntamiento. 
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Esto son las ansiedades. La secretaria de Estado indica que
puede estar en Navidades, y continuamente aparece la OSP.
Mahón-Madrid, que cuatro años sin hacer nada y ahora cada día
“¿cómo está la OSP?”. Esto es lo mismo, ahora las ansiedades.
Este proceso está en marcha. Se están recabando los informes
preceptivos, incluido el de la Agencia de protección de datos a
fin de cumplir la normativa, implantándose, según la secretaria
general de Transporte, progresivamente, y ha salido en los
medios de comunicación, en los próximos meses, pudiendo
estar operativo en Navidades. 

Por lo tanto este sistema se pone en marcha, el ministerio ha
tenido que recuperar el certificado en papel, una solución que ya
dije que es transitoria. Volvemos a agradecer el esfuerzo de
residentes, ayuntamientos y federaciones de municipios (...) que
han estado a la altura de las circunstancias, pero hay que
recordar que lamentablemente no han sido todas. A las que lo
han hecho repetimos nuestro agradecimiento. Pero pongamos
otra vez las cosas en su justa medida y no deban usar la
demagogia y el falso oportunismo para intentar exclusivamente
sacar un posible rédito político del tema.

Sra. Sansó, volvemos a lamentar que residentes que no
estaban al corriente, a pesar del esfuerzo informativo, y
acudieron al aeropuerto desprovistos de su certificado de
residencia hayan podido sufrir algún tipo de molestia. En este
sentido el Ministerio de Fomento y los gobiernos no
peninsulares han hecho un gran esfuerzo institucional y de
comunicación para que llegara la información al público en
general. Recordemos además -ya lo hemos dicho y ha salido en
medios de comunicación- que se envió al director general de
Puertos y Aeropuertos y de Salud y Consumo al aeropuerto de
Palma a fin de, desde el primer momento, hacer un seguimiento
in situ y de primera mano de la puesta en práctica.

A pesar de discursos catastrofistas -que usted, Sra. Sansó, ha
matizado, se lo agradecemos mucho- de algunos casos de
alarma, la realidad es que según datos oficiales -se lo repito
porque son de la semana pasada; entonces si no asistió...- el
número total de incidencias no llegó al 0,9, no llegó al 0,9 sobre
el total, el primer día de aplicación, ¿eh?, que tendría que haber
sido en todo caso el que podía ocasionar mayor número posible
de incidencias. Además, Sra. Sansó, daré otra vez los datos
oficiales de las actuaciones del Govern: cinco reclamaciones
ante la Dirección General de Consumo y se han atendido
dieciséis consultas con motivo de la entrada en vigor de la
obligación de acreditar la residencia mediante certificado. Estas
reclamaciones se remiten al Ministerio de Fomento, órgano
competente, a pesar del lapsus de la semana pasada de alguien
que no distribuía bien las competencias. El Govern ha cumplido
informando y con lo reclamado, y lo remite al órgano
competente, el Ministerio de Fomento. 

Por tanto, Sra. Sansó, como no es lo que usted nos ha
afirmado, a pesar de que lo ha matizado, ya le he vuelto a dar
información de la semana pasada más datos ampliados; tal como
le he demostrado no es lo que usted dice ni la situación que
usted intenta explicar. Suponemos que retirará esta PNL, porque
esa afirmación que hace de que ya cobran es una premisa falsa;
por consiguiente se basa en (...) que no son ciertas. En caso
contrario, evidentemente, no nos queda más remedio que votarla
en contra.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc volem agrair al
grup del PSM, a la Sra. Mascaró, el seu suport a aquesta
iniciativa, que com bé hem comentat és per donar..., el
pagament extra que ha fet un ciutadà, sigui el 0,9% o sigui el
tant per cent que es vulgui, del pagament que... Crec que no
m’estic explicant gaire bé, però bé, ara entraré en el que ha dit
el Sr. Veramendi.

En primer lloc, Sr. Veramendi, gràcies per donar les lliçons
que em vulgui donar i els consells que em vulgui donar, li estic
molt agraïda. Però han de saber que per moltes lliçons que
digui, que em vulgui donar, aquesta mesura que vostès han
aplicat i moltes de les mesures que vostès apliquen són com un
cop d’efecte: apliquen una mesura, la comuniquen un dia a la
ciutadania, i la gent que fa feina als aeroports i a les companyies
aèries no està informada suficientment per donar explicacions,
i això ha passat. Vostè ha dit un 0,9% d’incidències; bé, un
0,9% d’incidències quantes persones són?, una persona? No, no
pot ser una persona. El primer dia...

(Remor de veus)

Bé, el primer dia, un dissabte, primer de setembre, hi ha
persones. Les persones..., és que vostès pareix que parlam de
persones com si parlàssim de doblers o si parlàssim de mobles.
Les persones són persones, cada persona té un problema
determinat a l’hora que va a embarcar-se, si és per urgència o si
no és per urgència; es va trobar un problema, va haver d’abonar
una diferència o va haver de comprar un bitllet nou..., és vera,
el bitllet nou no té aplicació del descompte, però no té perquè
haver de comprar un bitllet nou quan ja n’havia comprat un amb
l’aplicació del descompte. Això per una part.

Després diu que l’Estat no abona la diferència, m’ha dit que
no abona el 50% a les companyies. Sí, el 50% que ja ha aplicat
al primer bitllet, sí; al segon no perquè..., el bitllet que compra
a l’aeroport no perquè... El segon l’aplicarà, clar, l’abonarà.

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí que té descompte de resident.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor, som a un debat, no a una tertúlia.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bé, vostè ha dit. Jo pens que les companyies, des del
moment que detecten que han aplicat un descompte de resident,
l’Estat paga aquest 50% a les companyies que han aplicat e
descompte a la persona usuària que ha comprat el bitllet, sigui
el primer o el segon.

I vostè ha parlat de frau. Fa molts d’anys que no es
demanava el certificat de residència, i ara de cop hi ha frau en
aquests temes. Hi ha frau en molts de temes. Justament ara tots
els problemes, tota la crisi, seran per un certificat que ha de
presentar una persona que vol volar o vol anar en vaixell. Per
això hi ha els DNI i hi hauria mecanismes més fidels a l’hora de
renovar el DNI, que anassin allà i comprovassin si realment
aquella persona és resident o no. Crec que és una mesura no
haver d’anar a colAlapsar oficines d’atenció a la ciutadania dels
ajuntaments. El primer dia, eh?, ja sé que ara no hi ha colAlapse
i que ara tot s’ha normalitzat, com sempre, però frau, això no és
un frau, les possibles persones, les poques persones que hi
pogués haver que justificaven una residència que no tenien.

Bé, i em sap greu que el Partit Popular no voti cap proposta
que fa l’oposició perquè vostès mateixos han dit que és tan poca
gent que quasi no suposa uns doblers aquesta despesa, aquesta
bonificació. Per tant, si no suposa tants de doblers, no serà cap
trauma haver de bonificar aquesta diferència. Per tant lament
que no donin suport a cap iniciativa d’aquest tipus, i encara que
no l’hagi presentada jo, jo la defens igualment com si fos la
meva companya Pilar Costa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació de... No, no es
retira, Sr. Diputat, no he sentit que la portaveu...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ah!, perdó. No, no es retira, clar, per suposat no es retira.
Estam al costat de la ciutadania que ho passa malament, sigui
una persona o en siguin deu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Ara sí, si la portaveu no manifesta
la intenció de retirar-la entenc que es manté viva la proposició
no de llei. 

Passam a la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant queda rebutjada la proposició no de llei per 5 vots
a favor i 9 en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7333/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a entrada del Govern a
Turespaña.

Passam al debat de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 7333/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada del Govern a Turespaña. Per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Diputada Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, diputats i diputades.
Aquest passat mes de setembre vàrem veure notícies en els
mitjans de comunicació que s’estaven reestructurant
l’organisme encarregat de la promoció d’Espanya Turespaña,
organisme important pel que fa a la nostra principal indústria
turística i a les relacions que els governs d’aquesta comunitat
autònoma hi han mantengut des que existeixen tant un com
altres. És un organisme important, és un organisme amb el qual
la nostra relació és crucial, diria jo.

Va transcendir amb aquesta notícia fa estona que tres
comunitats autònomes estarien presents en aquest organisme de
Turespaña, que eren exactament València, Múrcia i Aragó.

Casualment, en aquests dies quan va aparèixer la notícia hi
va haver la secretaria d’Estat aquí a Mallorca, arran crec d’unes
jornades, si no vaig errada, i no va desmentir ni va clarificar
aquest fet, va passar per sobre i la cosa es va quedar així. Això
va causar una certa inquietud i preocupació perquè un
organisme d’aquest estil i que la secretaria d’Estat, que a més
representa el Partit Popular de les Illes Balears, no defensàs o no
digués que hi seria ni que no hi seria ha causat bastant incertesa.
I d’aquí va venir aquesta proposició no de llei.

D’ençà aquest temps s’han succeït distintes notícies, però
tampoc no clarificaven res fins que dia 9 passat, en el Congrés
dels Diputats, la Sra. Borrego, arran de la seva compareixença
per temes de pressuposts, vaig entendre jo que la cosa va quedar
un poc més aclarida i el que nosaltres vàrem entendre és que ara
mateix Turespaña està en un procés de reestructuració, seguint
allò que diu el Pla integral de turisme d’Espanya que
evidentment proposa novetats a aquest organisme, i la novetat
en aquest cas important és que hi haurà un consell assessor on
decidirà aquest consell assessor de Turespaña polítiques a seguir
en matèria de promoció i que hi haurà entrada de capital privat
fins un 10% com a màxim del pressupost de Turespaña. També
hi haurà representació de comunitats autònomes i representació
sindical. És una novetat important perquè ara mateix no
funciona d’aquesta manera.
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Nosaltres entenem, i crec que aquí no fa falta quasi
argumentar, que és necessari, que és important que el Govern de
les Illes Balears tengui un lloc en aquest organisme on  hauran
altres comunitats autònomes en principi. Nosaltres no sabem si
hi seran totes, si n'hi haurà algunes, però en qualsevol cas el que
sí ha quedat clar és que les de València, les de Múrcia i les
d’Aragó, que ara hi són, hi són mitjançant un procediment que
va ser una rifa perquè aquestes tres comunitats autònomes són,
segons va dir la Sra. Borrego, les que ara estudien, juntament
amb els serveis jurídics de Turespaña, la fórmula nova per dur
a terme aquesta reestructuració. Llavors, no és cert que la
comunitat autònoma no hi sigui en l’òrgan de decisió perquè
vàrem entendre que encarà s’està configurant i sí és cert que és
per sorteig, per rifa, aquestes tres han començat a fer feina,
juntament amb els serveis jurídics de Turespaña, la qual cosa
ens pareix una manera un poc arbitrària confiar-ho a l’atzar,
però bé, és una fórmula com una altra de decidir quines són les
comunitats autònomes que ja fan feina amb Turespaña per
arribar a aquesta nova fórmula de Turespaña.

Nosaltres, què pensam? El que deia, que per a la nostra
comunitat és molt important ser-hi. També entenem que per a
Espanya, per tot el que representa el turisme de les Illes Balears
dins l’Estat espanyol hi podem aportar, no només anam per
veure el de sempre, qué hay de lo mío, no?, hi anam per aportar,
per donar els nostres coneixements perquè podem, entenem,
ajudar que el turisme d’Espanya almanco conegui la nostra visió
i ajudar a tot allò que puguem des del Govern de les Illes
Balears.

Per això, perquè estam en aquest moment de transició pel
que veim, perquè ho ha dit la secretària d’Estat, perquè és un
moment important, perquè no sabem si totes les comunitats
autònomes hi seran o no i si hi seran, amb quins criteris?,
pensam que seria bo que de forma clara i unànime, m’atreviria
a dir, el Parlament de les Illes Balears manifestàs la seva opinió
en el sentit que el Govern de les Illes Balears ha d’estar
representat així com toca en aquest nou consell assessor que es
configura a Turespaña. Per això, aquesta proposició no de llei
en positiu perquè a nosaltres ens preocupa i voler posar
l’atenció sobre aquest fet.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al 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:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És evident que el turisme
és fonamental per a aquestes illes i una bona promoció,
evidentment, també i amb això que hi hagi colAlaboració
públicoprivada ens pareix perfecte i entenem que una bona
promoció és positiva per a la nostra indústria i per a les totes
que després se’n serveixen atès que el turisme és el motor de
l’economia.

Tot això és cert, però també és veritat que Espanya és un
estat divers, amb diverses realitats i les Illes Balears, pioneres
en turisme, en aquests moments amb molts de problemes, però
que necessitam específicament que el turisme vagi bé perquè
funcionin els altres sectors, pensam que necessita una promoció
específica i que és el Govern de les Illes Balears el que ha de
tenir, el que ha de liderar la promoció de les Illes, que després
ho pot fer evidentment en colAlaboració amb qui vulgui i anar
conjuntament a altres bandes. 

Record que deu fer un any, o no sé si el fa, a una de les
primeres fires que es varen fer turístiques, crec que era la de
Berlín amb el Govern del Partit Popular després de les
eleccions, el president del Consell d’Eivissa, del Partit Popular,
es va queixar moltíssim precisament d’haver d’anar davall el
paraigües de Turespaña, entenia que Eivissa és Eivissa i que la
gent no cerca el mateix producte quan va a Eivissa que quan va
a Espanya, entre cometes. Nosaltres també ho pensam així. Crec
que cada una de les Illes té una cosa molt específica, algunes
coses evidentment són conjuntes, però no creim que beneficiàs
gaire formar part de Turespaña. Nosaltres entenem que seria
millor que cada comunitat autònoma pogués tenir el seu paper
promocionador i no haver d’anar sempre penjats de les
decisions de Madrid. Crec que una cosa és colAlaborar i una altra
és haver d’estar a les ordres. Nosaltres no aprovarem aquesta
proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc voldria deixar constància l’important que és a
vegades poder parlar amb la persona que presenta una PNL
perquè quan tu la llegeixes et dóna a entendre una cosa i després
quan has parlat amb la persona enfoques perfectament el sentit
de la PNL. Per tant, també he de dir que canviaré en positiu el
meu to, perquè al principi, la veritat, demostrava alguna cosa
de... o em feia la sensació que hi havia ignorància realment en
el sentit del que passa a Turespaña en referència a la
representació del Govern de les Illes Balears.

No ens hem de quedar sempre només amb titulars o amb
fotografies dels mitjans de comunicació perquè no sempre
donen a entendre la realitat, hem d’investigar, hem d’indagar
realment fins al final la realitat del que ens dóna aquest titular.

Per això li vull argumentar que sí està el Govern de les Illes
Balears dins Turespaña. Efectivament, Turespaña és un
organisme autònom de l’Administració General de l’Estat
encarregat de la promoció exterior d’Espanya com a destinació
turística i és molt bo que les Illes Balears hi estiguin com també
és molt bo que per nosaltres mateixos facem promoció. Les dues
coses sumen, no resten.
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A l’àmbit turístic de l’Estat existeixen els següents òrgans
colAlegiats: la Conferència Sectorial de Turisme, a la qual estan
representades les comunitats autònomes mitjançant els
consellers de Turisme, entre ells el de Balears, el Sr. Carlos
Delgado; la Mesa de directors de la Conferència Sectorial de
Turisme, on estan representants tots els directors generals de
Turisme de les comunitats autònomes, entre ells el de les Illes
Balears, el Sr. Jaume Martínez, per tant, hi tenim participació;
el Ple del Consell Espanyol de Turisme, en el qual estan
representades totes les comunitats autònomes mitjançant els
consellers de Turisme, per tant, el nostre conseller hi forma part;
la Comissió Executiva del Consell Espanyol de Turisme, en la
qual es van nomenar únicament dos vocals en representació de
les comunitats autònomes i aquests dos vocals són el director
general de Turisme de Castella-Lleó i el director general de
Turisme de les Illes Balears, ambdós elegits democràticament
per la Mesa de directors de la Conferència Sectorial de Turisme,
per tant, ja hi tenim el nostre director general, conjuntament
amb el de Castella-Lleó, com a representant de tots.

Dit això, assenyalar que s’inicia el procés d’entrada de
capital privat a Turespaña, també dels sindicats, com molt bé ha
exposat la Sra. Oliver a l’exposició de motius i, per tant, es
produiran canvis dins els seus òrgans decisoris. Dins aquests
òrgans decisoris, concretament al consell assessor, també
estaran representades les comunitats autònomes i amb relació a
aquesta representació, i també ho ha dit vostè, Sra. Oliver, el
passat dia 17 d’abril, a la reunió del Consell Espanyol de
Turisme es va decidir que les comunitats autònomes
representades es triassin per sorteig i l’atzar va voler que
resultassin designades Múrcia, Aragó i València. També he de
dir que el procés de selecció va ser acceptat per unanimitat, per
tant, totes les comunitats, governades o no pel Partit Popular,
varen estar d’acord a pesar que tal vegada en el principi com
que no es va entendre massa bé i va sortir en els mitjans de
comunicació informació, sota el meu punt de vista personal,
errònia algun president d’alguna comunitat va poder pegar el
crit en el cel. És a dir, altres destinacions turístiques de primer
nivell com he dit, Catalunya, Andalusia i les Illes Canàries,
també varen donar el seu vistiplau al procés.

Les comunitats autònomes triades representen a totes les
comunitats, no el seu territori, i aquesta representació té caràcter
rotatiu, només hi estaran per un any i a cada exercici es
realitzarà un nou sorteig per elegir les noves regions, per la qual
cosa la nostra comunitat pot ser la següent que sigui triada dins
de l’òrgan decisori si el sorteig així ho vol.

Dit això, vull recordar-li, Sra. Oliver, que el passat dia 21 de
setembre, el portaveu del Govern, el Sr. Rafael Bosch, a la roda
de premsa del Consell de Govern, va donar resposta a la
pregunta d’un periodista sobre la possibilitat de l’exclusió de les
Illes Balears a la presa de decisions de Turespaña. El Sr. Bosch
va confirmar que el Govern no té constància que el projecte per
renovar Turespaña inclogui la suspensió de la participació de
l’arxipèlag balear i no té constància perquè no hi ha tal intenció,
tal com he argumentat i he exposat anteriorment.

Els donaré una dada més per reforçar la meva exposició
sobre la magnífica, pens jo, relació de colAlaboració entre
Turespaña i el Govern de les Illes Balears. Com haurien de
saber s’ha signat un conveni de colAlaboració entre el Sr. José
Ramón Bauzá, el president del Govern, i el Sr. José Manuel
Soria que va ser en aquesta reunió on va venir la Sra. Borrego
i suposadament va fer les declaracions que vostè ha esmentat i
que no es va donar una informació correcta o no es va entendre.
El Sr. Soria, ministre d’Indústria, Comerç i Turisme, garanteix
que el pavelló de Turespaña a les fires internacionals reservaran
a Balears l’espai suficient d’acord amb el seu pes turístic.
Mitjançant aquest acord entre l’ATB i Turespaña s’estableix
que les dues entitats intercanviaran estudis de mercat i
informació en els respectius portals web que oferiran enllaços
creuats i compartiran material promocional, fotogràfic i
audiovisual. A més, l’ATB supervisarà la informació referida a
Balears que es reculli a les publicacions de Turespaña i les dues
entitats colAlaboraran així mateix en les seves intervencions en
xarxes socials. Per tant, veim que la colAlaboració entre
Turespaña i el Govern i la representació del Govern dins
Turespaña, dins els seus òrgans, és molt important. I això és el
que pensa el Grup Parlamentari Popular, estam convençuts que
la nostra representació i pes dins Turespaña està més que
demostrat. 

Per acabar la meva intervenció voldria aportar el meu gra
d’arena a aquesta exposició sobre, pens jo, la desafortunada
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista. Les Illes
Balears si feim les coses bé, ben fetes i en colAlaboració entre
tots mai no perdran el seu pes específic a Turespaña i no
perdrem aquest pes per diverses raons, per ser afortunats i tenir
a la nostra terra pioners i emprenedors del sector turístic que
assessoraran Turespaña, i ja ho fan, per incrementar l’eficiència
i el valor als plans d’actuació, i no em referesc només als
hotelers sinó al conjunt d’empresaris del sector turístic de les
Illes Balears. 

Una altra de les raons és que difícilment es pot excloure les
Balears, que representa gairebé la quarta part del turisme
nacional, amb dotze milions de visitants l’any 2011, és
indiscutible que som una autèntica potència turística
internacional i per descomptat a l’àmbit nacional. No té sentit
que el Govern solAliciti estar representat a Turespaña perquè ja
hi està i serà aquesta representació en primera persona quan
rotativament li correspongui. 

Esper que li hagi pogut donar llum o haver donat llum al
dubte de si les Illes Balears estan o no representades a
Turespaña, jo crec que sí hi estan, ho he argumentat, li he dit on
i a cada punt on estan representades i per qui estan
representades. Jo crec que si fos així, i vostè ho ha entès, seria
coherent, i també li deman, que retiràs aquesta PNL que insta
solAlicitar formalment l’entrada a representants del Govern a
l’òrgan de decisió de Turespaña perquè ja hi estan representats.
Per tant, i per tot això, el nostre vot serà en contra. Gràcies,
president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Diputada?

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. En primer lloc, per contestar a la
portaveu del PSM, li he de dir que aquí hi ha tres àmbits
diferents de competències en matèria de promoció, a Espanya,
Turespaña, té la competència de la promoció de la marca
Espanya, no de cap comunitat autònoma ni de cap regió en
concret. El Govern de les Illes Balears té l’encàrrec, per
competència estatutària, de promocionar la marca Illes Balears.
I el Consell de Mallorca, el de Menorca, el d’Eivissa i el de
Formentera tenen la seva competència per promocionar la seva
marca. Per tant, hi ha tres nivells diferents d’organismes de
promoció i la relació entre cada un d’ells no només és
interessant i bona sinó que és necessària, Sra. Mascaró. No té
cap sentit que nosaltres estiguem al marge ni del que faci
Espanya, per dir-ho de qualque manera, ni el Consell de
Menorca del que faci el Govern de les Illes Balears en matèria
de promoció perquè és la manera ideal de tudar els doblers. Per
tant, jo crec que aquesta forma de coordinació, sigui d’una
manera, sigui de l’altra, és essencial i necessària i d’aquí ve la
proposició no de llei. 

Jo li vull dir al portaveu del Grup Popular, a qui agraesc el
seu to, que ha d’entendre la sorpresa quan vàrem veure que hi
havia aquestes tres comunitats autònomes que formaven part de
Turespaña, quan se va demanar clarament a la Sra. Borrego si
Balears hi seria o no hi seria ella va ser incapaç de dir-ho. M’ha
d’entendre que si ella és incapaç de dir-ho ni de saber-ho,
perquè no ho va dir perquè no ho sabia, entenc jo, molt manco
ho sé jo. La veritat és aquesta, si ella no ho sap, com ho de saber
jo? És impossible que ho sàpiga.

Jo crec, per contradir-lo, que aquesta proposició no de llei és
totalment i absolutament procedent, no és improcedent, és
procedent. Ha quedat molt clar, dia 9 d’octubre, de paraules de
la Sra. Borrego, que així va dir, que s’està reestructurant
Turespaña en el sentit que diu el Pla integral de turisme
d’Espanya, i la novetat, perquè és una novetat, no és el que hi
havia sinó que és diferent, hi haurà un consell assessor que és
nou i que hi haurà empreses privades amb aportació de capital
privat fins un màxim d’un 10%, que abans no hi era, ara hi serà.

Comunitats autònomes, per ventura hi són a altres
organismes, però per ventura a aquest hi seran o no hi seran,
perquè ella no ho va poder dir. A mi em pareix molt bé que
vostè ho sàpiga, però ella no ho sap, llavors, si ella no ho sap,
nosaltres tampoc no ho sabem, però ens volem curar en salut.
Pensam que és evident que la comunitat autònoma de les Illes
Balears, el Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per aquesta coordinació que deia en el principi, és
totalment i absolutament necessari que hi sigui. 

I també una altra novetat que no hi era, i ara hi serà, són els
sindicats. Jo no parl del que ja hi és, el que ja hi és em pareix
molt bé, i vostè ho ha explicat d’una manera fantàstica, però jo
dic, en aquest camí nou que es fa entenem que la comunitat
autònoma de les Illes Balears hi ha de ser, i, per què ho deim si
és tan obvi com vostè ho ha dit i jo també ho entenc? Idò perquè

com hi ha hagut tantes contradiccions i tan poques explicacions
clares per part de la Secretaria d’Estat de Turisme pensam que
dir-ho d’una manera clara, unànime i manifesta no faria cap mal
ni un. 

Per això, jo crec, vaja crec no, no retiraré la nostra
proposició no de llei, perquè crec que així com estan les coses
i després del que va dir la secretària d’Estat dia 9 en el Congrés
dels Diputats a Madrid procedeix més que mai que el Parlament
de les Illes Balears, la Comissió de Turisme, es pronunciï de
forma clara i unànime en el sentit que hi hem de ser, una, per la
coordinació que hi ha d’haver entre tots els organismes de
promoció -i contest a la Sra. Mascaró-, i dues, perquè estarà clar
o no estarà clar, s’organitza i en aquest consell assessor no hi
som perquè encara no està ni creat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 7333/12. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda rebutjada la proposició no de llei per 4 vots
a favor, 1 abstenció i 9 en contra. 

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