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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President, Assumpció Pons substitueix
Eulàlia Llufriu.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Cati Palau substitueix José María Camps.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al debat de l’ordre del previst per a
avui, amb les proposicions no de llei RGE núm. 5545/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
indústria audiovisual i promoció turística, i RGE núm. 5849/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a banderes
blaves a les platges de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5545/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a indústria audiovisual i
promoció turística.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5545/13, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president, bon dia a tots. Sinergies entre la indústria
audiovisual i la indústria turística són evidents i reconegudes per
tots, així va quedar clar a la sessió de dia 16 de maig, on, amb
una sèrie de preguntes orals al conseller, el nostre portaveu, el
Sr. Cosme Bonet, va deixar molt clara la nostra posició. Entenc,
després de llegir aquella sessió, les preguntes i les respostes que
tant per part del Govern com per part de l’oposició, nostre, vull
dir, hi ha unanimitat en aquesta qüestió. Va quedar clar l’interès
del Govern, com del nostre grup, que l’impuls a aquest sector és
una qüestió molt important i que ens hem de prendre tots molt
seriosament.

Després de la Llei de turisme, del Pla integral de turisme, de
la Llei audiovisual, els instruments normatius d’ordenació estan
fets, ara falta la gestió, desenvolupar aquests instruments perquè
dur a terme, desenvolupar aquesta indústria audiovisual sigui
realment possible, que és allò que demanam.

No puc deixar d’esmentar que el fet de tancar la Fundació
Mallorca Turisme en el Consell de Mallorca i, diríem, com de
rebot deixar en l’aire la Mallorca Film Commission, ha tengut
unes conseqüències nefastes per a la nostra destinació; els
productors han hagut d’acudir als tribunals per exigir el
pagament del que se’ls devia i hem perdut premiers que han
anat a parar a altres ciutats, que l’únic que han fet ha estat
acollir amb els braços oberts aquests productors.

Errors com aquest entenem que de cap de les maneres ens
han de tornar passar, per això, perquè, per una part tenim una
normativa i uns instruments que poden desenvolupar aquesta
indústria audiovisual, que té una sinergia amb la turística més
que evident, el sentit d’aquesta proposició no de llei és
conscienciar el Govern i respondre amb fets clars davant tots
aquests agents que participen d’aquesta indústria, perquè el
vessant turístic és molt important i queda molt per fer.

Entenem que després de tot això que ha passat, des del
Govern de les Illes Balears, perquè és evident que el Consell de
Mallorca no farà res, no ho ha fet i el que hagués pogut fer
tampoc no ho ha fet, llavors ja deixem aquesta qüestió, el que sí
demanaríem és que el Govern de les Illes Balears, que té els
instruments, que ha reconegut la importància d’aquesta indústria
dins el sector, el global de l’economia de les Illes Balears i,
concretament també, la sinergia amb la indústria turística, la
sinergia amb la promoció que pot suposar, que no m’estendré en
tota aquesta qüestió, perquè va quedar molt clar tant a la
intervenció, com deia, del nostre portaveu, com també, en el seu
cas, del conseller de Turisme, el que hem de fer nosaltres és ser
intelAligents i aplicar-nos perquè, en la mesura de les
possibilitats, per suposat, però es pugui anar desenvolupant,
puguem fer passes endavant. I sobretot, i crec ara quasi que és
més important, no fer passes enrera, perquè les passes enrera
són molt males de recuperar.

En nom dels productors, bé, en nom no, vull dir, els
productors han manifestat que la situació de deixadesa, la
situació d’ineficàcia, la situació d’impossibilitat de gestionar del
Consell de Mallorca, doncs ens ha perjudicat moltíssim com a
destinació turística. Hi vull èmfasi, això no ens ha de tornar
passar, hem de mirar cap endavant i hem d’intentar
desenvolupar totes aquelles accions, totes aquelles actuacions,
perquè ja tenim la normativa, va quedar molt clar, ja tenim la
normativa, tenim els instruments d’ordenació per anar cap
endavant i aprofitar-nos econòmicament, per suposat, i
turísticament d’una indústria que pot ser molt important per a
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats. Vagi per endavant el suport del
Grup Parlamentari MÉS a aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Socialista. El nostre grup ha reiterat en
diverses ocasions que promoure els rodatges cinematogràfics en
el conjunt de les nostres illes és un tema clau a nivell turístic,
tant en termes generals com sobretot a efectes de
desestacionalització, perquè la major part d’aquests rodatges es
produeixen o es poden produir en temporada baixa; el nostre
grup ha presentat, a més, en diverses ocasions, propostes al
respecte tant en aquest parlament, la darrera vegada una esmena
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al pressupost de la comunitat autònoma perquè 100.000 euros
de la Conselleria de Turisme es dedicassin justament a aquesta
promoció a la qual avui ens convida aquesta proposició no de
llei.

A Palma, per unanimitat de tots els grups polítics, es va
aprovar una proposta nostra per declarar Palma com a plató de
cinema, per promoure també, mitjançant incentius, aquesta
qüestió.

I nosaltres sempre tenim en ment el cas de Malta, el qual
crec que és molt paradigmàtic, una illa que, per les dimensions
i característiques, és molt semblant a Mallorca, i que, mitjançant
una política d’incentius fiscals, han aconseguit que fins al 50%
del producte interior brut de la riquesa que genera aquesta illa
tengui a veure directament amb el tema de la producció
cinematogràfica i de la utilització que es fa d’aquesta illa com
a plató de cinema. L’any passat, de fet, doncs varen arribar a
facturar més de 4.000 milions d’euros, que és més fins i tot del
que representa el pressupost de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, pensam que aquest és el camí, que els beneficis
estan demostrats. Els vull recordar exemples a molt petita
escala: aquests anuncis de cervesa que van començar fa un
parell d’anys a Formentera i llavors es van fer també a Menorca
i a Mallorca, que tenen uns efectes multiplicadors i de promoció
molt beneficiosos, per tant és una qüestió que interessa al
conjunt de les Illes Balears, a totes i cada una de les nostres
illes, i que, a més, pot servir per dinamitzar i per crear sinèrgies
a dos sectors que no són directament el sector turístic, parl del
sector de la construcció i del sector dels mitjans de
comunicació, i particularment, del sector audiovisual i de les
productores locals, que, en termes absoluts, hi ha moltes
diferència, evidentment hi ha moltes més persones a l’atur del
sector de la construcció que del sector audiovisual, però són dos
sectors que proporcionalment són els que més percentatge de
gent tenen ara mateix a l’atur i que podrien veure’s beneficiats
amb una política de promoció d’aquest tipus de promoció, de
producció cinematogràfica a les Illes Balears.

Per tant, reiterar el suport a aquesta iniciativa i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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. Buenos días, señoras y señores
diputados. Efectivamente, creo que estamos de acuerdo los tres
grupos parlamentarios, el sector audiovisual es clave para las
Islas Baleares, el Gobierno Popular de las Islas Baleares es el
primero en reconocer el carácter estratégico del sector
audiovisual de las Islas, por su importancia social y económica
y como instrumento para la promoción turística. De hecho, su
importancia es tal que el 7 de mayo aprobamos el borrador de
la Ley audiovisual, y el párrafo que les acabo de leer
corresponde al artículo 30 del mencionado proyecto de ley. No
hace falta que nos convenzan de algo que ya estamos haciendo.

Precisamente, en la línea de lo que ustedes apuntan, ese
mismo artículo, el número 30, establece una serie de
obligaciones para los poderes públicos de la comunidad para
llevar a cabo lo que ustedes nos instan: establecer instrumentos
adecuados de fomento, orientados a la consolidación del sector
audiovisual como un factor estratégico de la economía de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares. Se quiere favorecer
la producción audiovisual, tanto nacional como internacional,
en el ámbito territorial de las Islas Baleares, así como la
articulación de rutas turísticas cinematográficas, con la finalidad
de promover el sector turístico.

Se quiere crear una ventanilla única para la actividad
audiovisual de las Islas Baleares y llevar a cabo la eliminación
y reducción progresiva de las cargas administrativas, así como
reducir aquellas trabas injustificadas o desproporcionadas para
el acceso y ejercicio de la actividad audiovisual. Se quieren
promocionar los instrumentos necesarios para la protección,
conservación y salvaguarda del patrimonio audiovisual de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, para ello está
previsto en la ley crear una filmoteca de las Islas Baleares. Se
quieren coordinar las acciones del Gobierno de las islas en
materia audiovisual, con las que se promoverán las
administraciones locales de la CAIB, así como con el resto de
las comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea. Se
quiere colaborar con las entidades locales en la formación de
sus técnicos en materia audiovisual; suscribir convenios de
colaboración con entidades públicas y privadas para la
consecución de los objetivos de esta ley.

En general, llevar a cabo todas aquellas líneas de actuación
que fomenten la producción, distribución y exhibición de las
obras audiovisuales en las Islas Baleares, así como la
ampliación, mejora e internalización del sector audiovisual de
las Islas Baleares y las empresas que lo integran.

El carácter estratégico del sector audiovisual también es
reconocido, además, en el propio Plan integral de turismo de las
Islas Baleares, e incluye este segmento como una línea de
producto a desarrollar dentro del producto cultural, tal y como
ustedes nos proponen en su proposición no de ley. Por eso, lo
que ustedes nos instan ya lo estamos llevando a cabo.

Los ingresos directos que genera el sector audiovisual son
incuestionables, por ello, desde la Conselleria de Turismo, se
apuesta por el desarrollo de mecanismos necesarios para
facilitar las producciones cinematográficas y audiovisuales en
nuestra comunidad. Como una muestra, una pequeña muestra
del compromiso que tiene este govern Popular con el sector
audiovisual, recordarles que en noviembre tuvo lugar el primer
Foro de cine y turismo. El turismo cinematográfico puede
definirse como la actividad turística en la cual la principal
motivación del viaje está precisamente relacionada con el
mundo del cine.
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Queremos posicionar las Baleares como platós
cinematográficos y, además, contamos para ello con
inmejorables condiciones como paisajes diversos y de gran
belleza, buen clima, excelentes comunicaciones y presencia de
profesionales cualificados. Lo tenemos todo y queremos
potenciarlo.

Como han apuntado anteriormente, las sinergias entre el cine
y el turismo funcionan excelentemente y a varios niveles, entre
un 30 y un 50% del presupuesto de una película se queda en el
territorio donde se rueda; es decir, lleva asociado un retorno
importantísimo en término de promoción de nuestras islas. Pero
también desde un punto de vista económico, los gastos de rodaje
producen un gran impacto sobre las economías locales, sobre
todo los servicios turísticos, como son restauración, transportes,
alojamiento y evidentemente audiovisuales. Los contenidos de
cine y la televisión como promotores, la imagen del destino o el
turismo de localizaciones, los rodajes de cines y series como
atractivo turístico paquetizable.

Como ejemplo, en cine, la promoción de nuevos valores
asociados a la marca país o marca ciudad, la saga Milenium, por
ejemplo, en el reposicionamiento de Suecia, o de Harry Poter
para Inglaterra, y evidentemente está el atractivo de la alfombra
roja, la visibilidad que producen los eventos de cine como factor
de atracción para destinos turísticos.

Repetimos que con la Ley audiovisual el Partido Popular,
precisamente, busca fortalecer este sector, que consideramos
estratégico para nuestra economía.

Ahora bien, ustedes hablan en su propuesta no de ley de
cuatro marcas; nosotros queríamos proponerles una enmienda
in voce, en la cual apoyaríamos su proposición no de ley, la
votaríamos a favor: “El Parlament de les Illes Balears reconeix
la importància que té la indústria audiovisual per a la
promoció de les cinc marques turístiques de les Illes Balears,
al mateix que insta el Govern de les Illes Balears perquè
continuï duent a terme polítiques actives de foment d’aquesta
indústria, amb la finalitat de facilitar la tasca d’aquest sector,
d’atreure produccions a les Illes Balears i que es pugui
desenvolupar el més àmpliament possible aquesta indústria.”

La setmana passada vàrem aconseguir, per consens, treure
dues PNL tots els grups polítics, m’agradaria recuperar aquest
esperit de consens i a continuació els argumentaré per què
hauríem d’incloure la cinquena marca. Palma, com a cinquena
marca a promocionar, els record que tant els consells insulars
com el sector privat varen votar a favor de l’existència de
Palma com a marca. El 27 de març del 2012, es varen aprovar
els estatuts de l’ATB i en el seu article 16 es va definir i es
defineix i es regula la composició i funció de les comissions
insulars executives. Doncs bé, l’11 de juliol del 2012, es va
aprovar, després de consensuar, repetesc, consensuar amb tots
els membres del Consell, el règim intern de les comissions
insulars executives.

Els motius de l’existència de Palma com a marca
diferenciada són dos: en primer lloc, un motiu econòmic, pel
seu pes dins l’economia balear, Palma concentra el 46% dels
habitants de Mallorca i el 37% de les Illes Balears; Palma té
el 10% de les places hoteleres de les Illes Balears i concentra
el 44% de les empreses actives de l’illa de Mallorca; Palma

suposa el 50% del PIB de l’economia balear. I també hi ha els
motius estratègics, el posicionament de la marca Palma de
Mallorca, no només com a un destí de vacances, sinó sobretot
com a un destí desestacionalitzador ja que és l’únic territori
que té una oferta urbana de turisme i que, per tant, es
desenvolupa durant la temporada baixa. La proposició de
venda a l’hora de captar turistes d’un destí que el seu fort no
sigui necessàriament la platja és un dels atractius de Palma de
Mallorca.

També els vull recordar que el fet que existeixi una marca
més no minva pas els recursos econòmics de les altres
marques, totes les marques dins l’ATB varen acceptar, és a dir,
el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular de Mallorca,
d’Eivissa i de Formentera varen votar a favor que Palma fos
una altra marca diferenciada per promoure, perquè eren
conscients que molts dels turistes que recalen per turisme urbà
a Palma acaben fent turisme a les altres illes.

És per aquests motius que creiem que s’hauria d’esmenar
aquesta proposició no de llei per incloure-hi la cinquena
marca.

I finalitz reiterant un cop més, com he dit abans, que el
Govern de les Illes Balears creu en el sector audiovisual i
aposta per aquest com a un sector important per a la nostra
economia, la nostra societat, la nostra cultura i la nostra
promoció turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, conseller. En primer lloc, agrair i donar les gràcies
al Sr. Abril del Grup MÉS pel suport a aquesta iniciativa del
nostre grup.

A la senyora portaveu del Grup Popular, la Sra. Bosch,
agrair-li el to i dir-li que de l’esmena que ens ha presentat o que
diu in voce, la que fa referència a les marques, les quatre
marques, no hi ha intervenció a qualsevol àmbit d’aquest
parlament que parlem de turisme que no surti el Pla integral de
turisme; en el Pla integral de turisme, el qual entenc que és un
estudi que es va fer rigorós, exhaustiu, aprovat i amb una
solidesa, diríem, d’alguna manera jo que no vull posar en
qüestió, allà hi ha establertes quatre marques turístiques.

Entenc que si en aquest moment, amb totes les explicacions
que ens ha donat la Sra. Bosch, els agents que ara mateix actuen
en turisme consideren una altra cosa, així com troben, doncs que
es modifiqui aquest Pla integral de turisme i que facin totes les
especificacions que hagin de fer. Entenc que nosaltres aquí hem
de ser rigorosos i hem de respectar aquelles pròpies normes,
aquell propi ordenament que nosaltres mateixos ens conferim i
no podem anar en contra, ni perquè nosaltres trobam que seria
millor ni seria pitjor. Jo per ventura trob moltes coses que
podrien millorar en aquest Pla integral i jo l’accept perquè s’ha
aprovat, no?
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Alguna de les coses que vostè ha dit, és ver que Mallorca,
Palma, perdoni, Palma té una oferta urbana molt important,
també és ver que la té Eivissa ciutat, la té i té una importància
grossa, en número no té comparació, hi estic totalment d’acord,
no té comparació en número, en número de places, vull dir, però
la té des del punt de vista de les persones a les quals atreu
aquesta capacitat urbana d’Eivissa, i no per això és una illa.

Jo, què li dic? Jo li dic que mentre no sigui modificat el Pla
integral de turisme, i aprofit que tal vegada és una de les
qüestions que s’haurien de plantejar, nosaltres només fem
referència a quatre marques perquè la nostra referència
precisament és el Pla integral de turisme. Llavors, mantendríem
les quatre marques turístiques i sí acceptam, perquè quan vostè
ha dit “al mateix temps que insta el Govern de les Illes Balears
perquè continuï duent a terme polítiques actives”; jo no record
si ha fet alguna modificació més, però aquestes dues que jo sí he
agafat tot d’una, una no és al Pla integral de turisme, i jo entenc
que no podem acceptar-la per ser rigorosos, i l’altra sí que
l’acceptaríem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc..., no sé si l’ha acceptada o
no l’ha acceptada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Una part sí i una part no.

EL SR. PRESIDENT:

Els suggeriria que facin un...

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Continuar fent feina sí, en lloc de..., allà on diu “perquè
dugui a terme polítiques” digui “perquè continuï duent”,
d’acord, això sí, em pareix bé. Ara, allò de les quatre marques,
repetesc que el Pla integral de turisme, que és la nostra
referència i que sempre hi estam fent referència tant el conseller
com tots els portaveus que parlam en matèria de turisme, és una
incongruència que no podem fer. Són quatre marques que hi ha
allà, i nosaltres deim quatre marques.

Gràcies.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Bé, també crec que és una incongruència que si el Partit
Popular proposa una cinquena marca i aquesta cinquena marca
ve avalada per una sèrie d’arguments, que no es vulgui acceptar
l’esmena. És una llàstima, però tal i com la proposa la Sra.
Isabel Oliver, malgrat la nostra voluntat i tota la nostra feina va
encaminada en aquesta línia que es fa a la proposició no de llei,
no podrem votar que sí.

EL SR.  PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Aleshores entenc que passam a
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
per..., per 9 vots en contra, 4 vots a favor i cap abstenció. 5 a
favor.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5543/13, relativa a indústria audiovisual i promoció
turística.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5849/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a banderes blaves a les
platges de les Illes Balears.

A continuació passam a la segona proposició no de llei,
RGE núm. 5849/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a banderes blaves a les platges de les Illes
Balears, i per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Els distintius de les banderes blaves per
a un port o per a una platja és un distintiu en realitat de qualitat.
Tot i que es dóna a la platja o a un port, és evident que es dóna
a l’administració local o autonòmica per haver tengut cura de
complir uns estàndards establerts, entre altres accessibilitat a les
platges o al port, la qualitat de les aigües, la informació
ambiental que es dóna, el respecte a la legislació vigent, i a les
platges l’existència d’un servei de vigilància, de socorristes, és
també molt important.

Tradicionalment les Illes Balears comptàvem amb un
nombre de banderes blaves important, però des de l’any 2011
veim com any rere any platges de les Illes Balears perden la
bandera. L’any 2011 vàrem passar a..., en vàrem perdre...,
perdó, vàrem passar a 63; l’any 2012, a 47, i l’any 2013, 32. De
63 a 47, de 47 a 32, un descens que ja l’any passat ens va
preocupar. A més veim que a la resta de la costa espanyola això
no passa, com tampoc no passa a altres destinacions
competidores de la mediterrània, i aquest és l’objecte de la
preocupació per part del Grup Socialista. 
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Som una destinació de sol i platja, aquest és el nostre
principal producte turístic, ho hem dit milions i milions de
vegades; ho és pel nombre de persones que ocupa, per la
rendibilitat de les empreses, i ho mirem des de qualsevol
indicador. Per això quan deim que és necessari allargar la
temporada oferint altres alternatives als nostres visitants, però
sense descuidar el nostre principal producte, el producte sol i
platja, ens referim a actuacions com aquesta. N’hi ha moltes
més, aquesta n’és una. 

La nostra destinació no es pot permetre la pèrdua contínua
de banderes blaves. Diputats, ja fa dos anys que les anam
perdent a un ritme important, no vull exagerar, però un ritme
important de pèrdua. 

És evident que aquesta qüestió de les banderes no és l’únic
punt de millora de la nostra destinació turística, en som
totalment conscients, però també convé que les administracions
locals i autonòmiques s’ho prenguin seriosament i actuïn sobre
aquests estàndards a les platges i als ports per tal de recuperar
aquestes banderes perdudes.

Amb aquesta proposició no de llei el nostre grup pretén
cridar l’atenció sobre aquesta qüestió. No volem que l’any que
ve ens tornem a trobar amb la mateixa situació d’anar per avall,
d’anar perdent encara més banderes. Pensam que després
d’aquesta sèrie d’anys és hora, ben hora, de posar-hi remei.

Hi ha actuacions que és vera que no requereixen d’una
despesa significativa, però n’hi ha d’altres que sí, com és el cas
de donar servei de socorrisme, entre d’altres. Per això, perquè
sabem que la situació econòmica és difícil i complicada per a
tots, però és que també és difícil i complicada per a la resta
d’Espanya, i fins ara veim que els altres, les altres destinacions
nostres espanyoles, se’n surten molt bé. Per això demanam
prioritzar actuacions o pensar actuacions, prioritzar, perquè el
Govern i els ajuntaments, que són les dues administracions,
entenc, més implicades, Govern i municipis costaners, puguin
donar als ports i a les platges aquests estàndards que els facin
mereixedors l’any que ve de les banderes perdudes.

No hem d’oblidar que la millor promoció turística és la
impressió que els nostres visitants se’n duen de l’estada quan
són aquí; per això pensam que destinar recursos..., jo no vull dir
si han de ser de promoció, si han de ser d’una altra cosa,
nosaltres no som al Govern, l’únic que volem fer és cridar
l’atenció i el Govern ha de veure d’on és que podria ser millor
treure aquells recursos, si és que realment són necessaris, si és
que realment fan falta, per destinar a totes aquestes actuacions
perquè, repetesc, la millor promoció turística que podem fer és
la impressió que se’n duen els nostres visitants quan decideixen
visitar les nostres illes i passar-hi uns dies d’estada. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per part del Grup Parlamentari MÉS hem d’assenyalar
que el distintiu de banderes blaves, tot i que l’atorga la Fundació
Europea d’Educació Ambiental, des del nostre punt de vista és
del tot insuficient pel que fa a barems, indicadors mínimament
fiables pel que fa a la qualitat ambiental en general, que és
qualque cosa més que el nombre de socorristes que té una platja
o un port. 

De fet, si haguéssim de tenir en compte aquests factors des
del punt de vista de la qualitat ambiental, la preservació del
paisatge, la qualitat de les aigües..., segurament no tendríem
tantes banderes, ni a Espanya ni a les Illes Balears, i menys amb
agressions molt recents com la Llei de costes, que prepara un
futur molt fosc per al conjunt de les costes de l’Estat espanyol,
les platges i el litoral. Per tant ens agradarien uns altres tipus
d’indicadors de qualitat ambiental, però, bé, no és això el que
hem vengut a discutir avui. 

El fet és que, pel que sigui, en aquest tema de les banderes
blaves no som la locomotora d’Espanya; més bé al contrari,
mentre Espanya bat rècords de banderes blaves justament
enguany, el 2013, les Illes Balears en perden unes quantes.
També sabem, i ho he dit abans, que és cert que això té a veure
bastant amb el nombre de socorristes que hi ha a cada platja o
a cada indret, i a això es podria posar remei de manera fàcil,
perquè a més resulta que no és només pel tema de les platges,
perquè en platges només perdem una bandera; és en el tema dels
ports, que se’n perden, i això tampoc no ens quadra molt. Als
ports es perden cinc banderes; no ens quadra molt amb això que
diu i reitera cada vegada el conseller, que mai hi havia hagut
una gestió de ports tan bona com la que fa el Govern de les Illes
Balears en aquests moments; justament és als ports on més
banderes es perden.

Allò que planteja en qualsevol cas la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista ens pareix correcte en el sentit
que sigui el Govern que colAlabori amb els ajuntaments, sobretot
econòmicament, amb els municipis, ja que els efectes que du
aparellats aquesta distinció, el tema de les banderes blaves,
sobretot afecta la imatge turística en general de les Illes Balears,
independentment que siguin quatre, cinc o deu marques. Si surt
que les Illes Balears perden banderes blaves, sobretot la imatge
que es té cap a l’exterior i cap a la nostra promoció turística és
la que surt perdent. Per tant també té la seva lògica que sigui el
Govern el que contribueixi econòmicament perquè no es perdin
banderes.

I senzillament doncs això, anunciam, en coherència amb
això, el vot favorable del nostre grup a la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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



TURISME / Núm. 42 / 13 de juny del 2013 535

 

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. No
serà el nostre grup parlamentari que discuteixi la importància de
les banderes blaves, perquè lògicament tot allò referent a la
qualitat per al nostre grup i per a tots els grups hauria de ser i ha
de ser de vital importància. 

Avui parlam de banderes blaves, molt bé. En aquest sentit el
nostre grup hauríem de dir que no és un tema que pertany
directament, el tema de les banderes blaves, a la Conselleria de
Turisme, i molt manco al Govern. Potser mitjançant la
Conselleria de Medi Ambient, pels temes ambientals que
pertoquen a les banderes blaves, seria un tema a discutir dins la
Comissió de Medi Ambient. 

És cert, s’han perdut banderes, però la importància de
perdre-les no ve donada només pel tema econòmic. Jo quan vaig
llegir la proposició no de llei i la instància que es feia la veritat
és que vaig entendre que era una instància a nivell econòmic, i
ho vaig parlar amb la Sra. Oliver i em va explicar que no era
directament tampoc això, però bé, així com s’expressa pareix
que el que es demana és que des del Govern es faci una
recaptació, una partida per ajudar les banderes blaves.

Jo voldria explicar, perquè m’he interessat, per què s’han
perdut les banderes blaves, per exemple, als ports. S’han perdut,
efectivament, cinc banderes blaves a cinc ports. A Cala Nova,
on el pannell informatiu no és vàlid segons la inspecció, es
tracta d’una qüestió no estructural i que no minva les bonances
de la instalAlació ni a nivell portuari ni a nivell mediambiental.
L’inspector, que es presenta un dia sense dir res, com el mister
aquest als hotels, diu “aquest pannell no m’agrada, aquest
pannell hauria de dur això o allò, i per això no us don la bandera
blava”. Bé, d’acord.

A Cala Figuera, segons l’inspector no hi ha activitats
d’educació ambiental suficients; és una (...), n’hi ha, però
segons l’inspector no les suficients; es perd la bandera blava. A
Portocolom, perquè el dia que hi va anar l’inspector o la
inspectora al port les embarcacions estaven fora del reixat en
aquell moment donat; bé, idò per aquest motiu aquest dia que es
presenta es perd la bandera blava. De moment no estam parlant
de res a nivell econòmic, tot és qüestió de percepcions. 

A Portocristo els nins s’estaven banyant davant la bocana;
bé, això és com el que va pel carrer i tira un paper en terra, fa
cinc minuts que ha passat la neteja però cinc minuts després tu
tires un paper; clar, fins l’endemà potser no es lleva; bé, idò
aquest dia justament els nins es varen tirar a la bocana i
justament l’inspector va trobar els nins nedant. Tampoc no és un
tema de nivell econòmic.

I Sant Antoni, és cert, Sant Antoni no va presentar
candidatura perquè les obres que estan realitzant allà es fan a
primera línia i lògicament amb les obres no podien gaudir de la
bandera blava.

Això referent als ports. Però referit a platges, sabem que el
Govern no té capacitat per gestionar-les perquè es fa des dels
ajuntaments, i els ajuntaments després ho donen a gestionar a
empreses privades mitjançant un concurs. En aquest sentit el Sr.
Abril ha dit que..., i la Sra. Oliver, que un dels temes importants
és el tema dels socorristes. És cert, les banderes blaves
exigeixen un mínim de socorristes, i el Sr. Abril ha dit que seria
molt fàcil arreglar aquest tema, però potser no l’he sentit que
donàs una solució; és a dir, és molt fàcil però crec que no ha dit
quina és la solució, si allò fàcil seria posar doblers. Bé,
l’ajuntament..., jo faig una proposta que no tenia preparada,
però potser podríem instar que en els concursos, o proposar que
als concursos dels ajuntaments, aquells que no ho fan, una de les
condicions del concurs sigui, per optar a dur la gestió de la
platja, sigui que es necessiten almanco, com a mínim, dos
socorristes, per la qual cosa l’ajuntament per aquí no l’afectam
econòmicament, i posam una condició per gaudir d’una bandera
blava. Després ve tot allò altre, però bé, això podria ser una
condició d’un concurs perquè aquella platja no tengui
l’inconvenient de no poder accedir a bandera blava, donat que
només potser l’ajuntament es pot permetre el luxe de posar un
socorrista.

I és cert que s’han perdut banderes a les platges i als ports,
però també hauríem de saber que a part de pèrdues de banderes
per temes que no són econòmics, que són estructurals, hi ha
qualque municipi -no diré el nom perquè no ve al cas- que no ha
tengut la bandera perquè a nivell administratiu no es va
presentar l’informe preceptiu, que és una cosa que sí o sí s’ha de
presentar per gaudir d’aquesta bandera blava, i tots els altres
requisits es complien; per haver enviat tard o fora de termini
aquest informe automàticament va perdre la bandera blava. 

I també voldria posar damunt la taula si les banderes blaves
que un any has tengut l’any següent els ajuntaments, ics, de
qualsevol municipi de les nostres illes, per decisions polítiques,
lògicament des de l’ajuntament, es decideix que no es vol
accedir a tenir una bandera blava, que també és lícit, perquè
cadascú al seu municipi ho gestiona com troba millor que ho ha
de fer. 

Per tant el conjunt per a la qualitat, jo crec que des del
Parlament tots els grups hauríem d’instar no només al fet que hi
hagi partida econòmica, sinó instar que les banderes que s’han
perdut i que en aquest cas siguin per qüestions diferents, no per
partides econòmiques, s’insti a recuperar-les el proper any, que
se n’adonin que hi ha una preocupació per aquesta pèrdua, que
som líders a nivell turístic i que no ens agrada ser els darrers a
nivell de banderes, però en aquest sentit els propòs a tots vostès
amb una esmena in voce a fer-los veure que la preocupació que
des del Parlament i per tant de tots els ciutadans de les Illes
Balears ens fa la pèrdua d’aquestes banderes, perquè així com
uns arenals les han perdudes, uns altres les han guanyades,
perquè a Mallorca continuam amb les 31 banderes blaves.
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Per això, i per no estendre’m més perquè crec que aquest
tema el tenim tots clar, nosaltres proposam: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments de les Illes Balears a fer tot el possible per
recuperar les banderes blaves perdudes aquest any 2013 i
complir amb els requisits establerts per tal de poder tornar a ser
mereixedors d’aquest distintiu de qualitat”. A partir d’aquí, amb
la proposta que he fet, ja dic, ara mateix, quan he escoltat el Sr.
Abril i la Sra. Oliver el tema dels socorristes, no sé si proposar
que als concursos es facin..., o s’exigeixin per participar dos
socorristes, idò potser això ja seria un avança per no perjudicar
les arques municipals.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula la Sra. Oliver, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies. En primer lloc vull donar les gràcies al diputat Sr.
Abril, de MÉS, pel seu vot favorable a aquesta proposició no de
llei. I al Sr. Martí també li vull agrair el to, per suposat, i les
ganes d’arribar a un acord en un tema que és evident que ens
preocupa a tots. 

És un tema aquest transversal. Vostè ha començat la seva
intervenció dient que no és exactament de turisme, i és vera, ja
ho veig, com molts de temes importants per a Turisme no són
pròpiament de turisme, per aquesta transversalitat, per aquesta
quantitat d’àmbits importantíssims per al turisme que toca
aqueixa activitat econòmica tan important. Però també, com
moltes vegades passa, és Turisme i no un altre que ha de liderar,
que ha de gestionar aquestes qüestions que moltes vegades són
molt complicades, perquè quan intervenen diverses
administracions..., amb una ja és difícil, a vegades, però amb
diverses administracions tot es complica més. Això nosaltres ho
veim.

Moltes de les coses que vostè ha explicat, que és vera que no
són d’una manca de recursos, són realment d’una -diríem-
manca de cura; el fet que per exemple, i en alguns casos és
perillós, el fet que alAlots estiguin banyant-se a la bocana del
port és una cosa de manca de cartells, manca de vigilància
també, tornam a estar en les mateixes, és una manca de, diríem
de cura, de tenir compte de l’espai portuari, platja, com està. El
tema també del que em comentava de l’informe, “no hem pensat
a presentar l’informe”...; és una mica -i ara enllaç amb allò
darrer que deia vostè- que per ventura les administracions locals
no són conscients de la importància que té mantenir i, en cas
que no es tengui i així es vulgui, la bandera blava. En això estic
d’acord amb vostè.

Jo crec que amb aquesta proposició no de llei es podria
instar també a conscienciar de la importància que té i en aquest
sentit, recuperar les perdudes. I després el tema que deia vostè
de la concessió de les platges, mirar a veure com ho podem
posar de qualque manera. 

Igual feim un recés un moment i ho intentam? Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò moltes gràcies, Sra. Diputada, farem un recés
de tres minuts per veure si arribam a un acord.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Molt bé. Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Llegiré així com queda per acord de
tots els grups la proposició no de llei. Diria: “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments de les Illes Balears que es faci tot el possible per
recuperar les banderes blaves perdudes aquest any 2013 i
complir amb els requisits establerts per tal de poder tornar ser
mereixedors d’aquests distintius de qualitat, i a coordinar
accions per tal de poder complir amb els requisits de la
Fundació Europea d’Educació”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li pregaria que ens ho passés
després.

I en conseqüència queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 5849713, relativa a banderes
blaves a les platges de les Illes Balears.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, tot i desitjant-los que
passin un bon estiu.
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