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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, Fernando Rubio substitueix Gabriel Martí.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

I. Compareixença RGE núm. 121/14, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller de Turisme i
Esports, per tal d'informar sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
compareixença RGE núm. 121/14, del conseller de Turisme i
Esports, presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb
el programa polític del Govern. 

Assisteix el Sr. Jaime Martínez i Llabrés, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat de la Sra. Montse Jaén i
Palacios, directora general de Turisme; del Sr. Javier Morente
i López, director general d’Esports; del Sr. Antonio Deudero i
Mayans, director general de Ports i Aeroports; de la Sra. Cecilia
Plasencia i Venys, cap de gabinet, i de la Sra. Maria José
Merino i Ruiz, cap de premsa.

Té la paraula el Sr. Jaime Martínez i Llabrés per fer
l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors i
senyores diputades. Bé, faré un repàs de les tres direccions
generals i de l’acció de govern, tant del que hem plantejat fins
ara, perquè creim a més que són les bases del 2014 al 2015, i del
que tenim previst dur a terme durant aquest any i mig de
legislatura. Com ja he manifestat en diverses ocasions les
directrius d’acció de govern a la Conselleria de Turisme i
Esports seran de consolidació i de desenvolupament de les
portades fins ara. 

El fonament de la nostra política turística, i ara centrant el
tema en la Direcció General de Turisme, com saben, són la Llei
de turisme i el Pla integral, consolidar, per tant, el model de
promoció que hem canviat i incrementar l’incentiu a la inversió
que com hem vist aquests dos darrers anys s’ha produït a les
Illes Balears.

A principis de legislatura ens vàrem marcar els següents
objectius, primer, recuperació de la seguretat jurídica mitjançant
la simplificació de la legislació turística; l’actualització i el
manteniment de les zones turístiques com a eix clau en la
competitivitat de les Illes Balears; la major implicació del sector
privat en la presa de decisions; la diversificació de l’oferta
turística amb la creació de nous productes, i l’obertura de
diferents mercats turístics. S’han realitzat múltiples actuacions
encaminades a la consecució d’aquests objectius. 

Primer, s’ha fet efectiva la fusió d’IBATUR, INESTUR,
IMET, CITTIB i IQT i la Fundació Desenvolupament
Sostenible en un sol, que era l’ATB, ja que en el seu moment
quan es va aprovar el decret de l’ATB només, efectivament, se
li canviar el nom. Per tant, hem fet aquest esforç de fusionar
realment aquestes empreses i que l’eficiència i l’efectivitat que
s’havia de dur a terme amb elles sigui una realitat a dia d’avui.

S’ha aprovat la Llei de turisme, ja saben la gran repercussió
que ha tengut. Les dades demostren que s’ha recuperat la
seguretat jurídica i la reinversió, dades que vàrem presentar en
el Ple passat. La Federació Hotelera de Mallorca ha publicat un
estudi de repercussió de la llei i, en concret, les inversions en el
sector hoteler, sense tenir en compte les de l’oferta
complementària que també gràcies a la Llei de turisme s’han
produït, han estat entre el 2012 i el que serà 2014
aproximadament una inversió de 260 milions d’euros distribuïts
en més de 300 projectes. 

A Eivissa, segon la patronal, s’han invertit més de 100
milions d’euros en 40 projectes i, a més, s’han incrementat
aproximadament una trentena també d’establiments turístics,
han incrementat la seva categoria. I a Menorca, segons dades
del consell insular, 18 complexes d’apartaments i 21hotels han
solAlicitat increment de categoria i més de 10 establiments han
realitzat reformes aplicant la Llei de turisme.

S’ha aprovat, per una altra banda, el Decret llei de la Platja
de Palma, per la qual cosa s’han pogut reactivar diversos
projectes que estaven estancats. S’ha aprovat també el Decret
llei de zones madures, que era i és d’aplicació directa, a la Platja
de Palma. 

S’ha inclòs el sector privat a tots els òrgans de direcció de
l’ATB i, per tant, en la presa de decisions tant executives com
de gestió. S’ha redissenyat la presència del Govern a les fires
amb una reducció de despeses, propera al 70%, i s’ha canviat el
model de promoció, potenciant al màxim les noves tecnologies.

També s’ha aprovat el Pla Integral de Turisme 2012-2015.
S’ha aprovat un pla d’acció de 2014, no parlam dels altres que
ja estaven aprovats, executats i, a més, executats amb un
percentatge superior al cent per cent, amb un total de 145
accions i amb un cost mitjà per acció un 600% inferior des de
l’any 2009. S’ha fet feina també amb la diversificació de
productes i en temes de producte s’han configurat els fòrums i
les meses estratègiques, que també explicaré com es divideixen.
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El nostre pla integral preveu nou productes i cada producte
té les seves línies: el producte Costa i Litoral conté dues línies,
sol i platja i pobles costaners. El producte MICE que conté la
línia d’incentius de congressos. El producte Natura que conté
línies d’espais naturals, senderisme, nordic walking, turisme
actiu, turisme rural, turisme eqüestre, bird watching i turisme
mariner. El producte Cultura que conté les línies culturals,
religioses, cinematogràfiques, idiomàtica i educativa. El
producte Gastronomia que conté línies de gastronomia,
enoturisme i oleoturisme. El producte Esports que conté les
línies de cicloturisme, nàutica i golf. El producte Oci que conté
les línies d’oci nocturn, grans esdeveniments, elit, turisme
familiar i creuers. El producte Salut que conté les línies wellness
i sanitari. El producte Urbà que conté les línies shopping i urbà.
I el producte Accessibilitat que és transversal a tots els altres.

El 2013 es varen realitzar dotze meses estratègiques, cinc
fòrums i està previst que aquest any es realitzin catorze meses
i nou fòrums. 

S’ha reactivat, per una altra banda, la borsa de places que
durant el 2011 tan sols es varen legalitzar 108 places i el 2012
es varen regularitzar 1.941, 2013, 760 i a dia d’avui se’n
regularitzen més. Els recursos d’aquesta regularització de
places, que ascendeix a més de 15 milions d’euros, per a l’illa
de Mallorca, perquè és un consorci per a l’illa de Menorca
perquè les transferències en ordenació, com saben, estan
transferides, serviran per dur a terme els següents projectes a les
zones turístiques, que probablement tots ells el mes de setembre
o octubre d’enguany es podran posar en marxa perquè tendran
la seva licitació els mesos de març, abril d’enguany: Centre
Esportiu i de Serveis de Cala Millor per un import de 868.000
euros; ruta cicloturística de Badia d’Alcúdia per un import
d’1.074.000 euros; demolició de l’Hotel Rocamar per un import
de 755.000 euros; remodelació de l’Avinguda de Magaluf per
un import d’1.460.000 euros; remodelació carrer Eucaliptus de
Peguera per un import de 869.000 euros; pavelló d’acollida de
turistes al Puig de Sa Morisca de Calvià per un import de
227.000 euros; projecte d’educació dels Banys de Santa Ponça
per un import de 20.000 euros; urbanització del carrer
Llampuga de Felanitx per un import de 87.000 euros; millora
dels accessos i espais públics a Cala Major per un import de
999.000 euros; semi conversió en zona de vianants de la
carretera MA2220 a Pollença per un import d’1.400.000 euros;
carril bici des d’Es Calonge fins al camp de futbol de Cala d’Or
per un import de 572.000 euros; evacuacions pluvials
d’Avinguda Primavera a Ses Salines per un import de 93.000
euros; instalAlacions esportives a la Colònia de Sant Jordi per un
import d’1.830.000 euros, i reparació i millora de la xarxa
cicloturística a diversos municipis per un import de 600.000
euros.

Per una altra banda, els propers mesos treurem una nova
convocatòria amb més recursos que s’obrirà per executar també
aquest any 2014.

Queden pendents encara algunes actuacions en matèria de
turisme per aconseguir els objectius marcats a l’inici de la
legislatura els quals són: desenvolupament reglamentari de la
Llei de turisme, del qual ja tenim un primer esborrany i tenim
intenció d’aprovar-ho el primer semestre d’enguany; la redacció
dels PIAT per millorar la competitivitat de les destinacions, la
competència de la redacció correspon als consells insulars, com

saben, encara que ja s’han signat convenis amb Eivissa i amb
Mallorca per a la seva tramitació en colAlaboració amb la
conselleria i s’està a l’espera que Menorca i Formentera també
ho facin; l’aprovació definitiva del PRI que probablement es
durà a terme també aquest primer semestre i, a més, es
continuarà amb el desenvolupament del projecte Parador
Turístic IntelAligent i amb la diversificació de productes.

Per una altra banda, feim feina en un pla
desestacionalitzador, un pla de mercat nacional, un pla específic
de turisme i esport amb un pes específic de nàutica i en el Pla
Integral de Turisme 2015-2025, plans que han de ser
consensuats amb les diferents administracions i el sector privat.

Respecte de Ports i Aeroports, la millora de la connectivitat
ha estat l’eix central de la nostra feina, encara que tenim
absolutament limitada la nostra competència. Les mesures més
importants que ens vàrem proposar a l’inici de legislatura en
l’àmbit aeri varen ser: proposar la cogestió aeroportuària;
solAlicitar la transferència de l’aeròdrom de Son Bonet; exigir la
declaració de les obligacions de servei públic amb la península
en les rutes on el lliure mercat no cobrís les necessitats dels
ciutadans i solAlicitar la millora de l’OSP interilles.

S’ha fet molt en matèria aeroportuària com en aeronàutica.
En concret, en matèria aeroportuària s’ha posat en marxa, per
primera vegada en la història, la coordinació aeroportuària,
aquesta coordinació és entre el Ministeri de Foment, Aena,
Govern, institucions públiques municipals i el sector privat, per
això s’ha creat el Comitè de Coordinació Aeroportuària de
Balears que es va constituir el passat dia 27 de gener. S’han
constituït els tres comitès de desenvolupament de rutes aèries de
Balears, el de Palma, el d’Eivissa i el de Menorca, cada un
d’aquests comitès té la seva específica comissió tècnica, hi ha,
per tant, tres comissions tècniques compostes per tècnics de les
diferents administracions i del sector privat. Formen part dels
comitès de rutes Aena, Delegació del Govern, consells insulars,
ajuntaments dels municipis on es troben ubicats els aeroports,
les cambres de comerç i el Govern balear. A més, s’ha convidat
a formar part del Comitè de rutes d’Eivissa al Consell de
Formentera, que no estava inclòs en el conveni inicial que es va
signar la passada legislatura.

S’han aprovat els tres plans biennals dels comitès de rutes
dels tres aeroports, per primera vegada tenim un pla preestablert
per a la promoció de les nostres destinacions a través dels seus
aeroports, en els quals se concreten els objectius per al bienni
2013-2014. Altres aeroports de la mateixa categoria, com
València o Alacant, agafen aquests plans com a model.
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S’ha aconseguit la declaració d’OSP dels vols de la ruta
Maó-Madrid, després que Spanair cessàs la seva activitat. I en
matèria del reconeixement de la insularitat també hem donat
passes molt importants. En matèria de bonificació de taxes
aeroportuàries els mesos vall, els pressuposts generals de l’Estat
per a l’any 2012 varen preveure una bonificació del 10% durant
els mesos de novembre a març de les taxes per sortida de
passatgers, per a passatgers de mobilitat reduïda, i en la taxa de
seguretat en els aeroports de Palma de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Son Bonet. Va ser una gran primera passa perquè de
forma històrica es reconeixia l’estacionalitat i la necessitat de
colAlaborar en política aeroportuària amb bonificació de taxes en
els mesos vall de la nostra regió. En els pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2013 es va procedir a augmentar el
percentatge d’aquesta bonificació al 20%, incentiu que es manté
per a l’any 2014.

També es reconeix la insularitat en establir una sèrie de
definicions en la Llei de seguretat aèria. Mitjançant la Llei de
pressuposts de l’Estat per a l’any 2013, es va modificar la Llei
de seguretat aèria i es varen incloure els conceptes de passatgers
en connexió i aeroport estacional, els quals serveixen per tenir
un tracte diferenciat ja que es va establir amb això una política
de taxes aeroportuàries específiques per als territoris no
peninsulars. Es varen fixar el 2013 bonificacions en les taxes
per a sortida de passatgers i taxa de seguretat en el primer any
del 50% i en el segon any del 25% per a passatgers transportats
a noves destinacions en cada temporada. És a dir, per l’obertura
de rutes aèries a noves destinacions.

Per altra banda, en els pressuposts de 2014 s’han establert
nous incentius acumulatius a les mesures adoptades el 2013.
Aquests incentius són: per a les aerolínies que augmentin el
nombre total de passatgers, es redueix un 75% la taxa de
passatger per a viatgers addicionals en una ruta; per a noves
rutes, aquelles companyies que estableixen noves rutes tant
nacionals com internacionals es beneficiaran de fins a un cent
per cent de bonificació en la taxa per passatger. I, per altra
banda, augmenten els descomptes per passatger en connexió,
passaran a ser del 30% el 2014 al 35% el 2015 i el 40% el 2016,
constatant que això és de gran ajuda per a la connectivitat del
resident insular.

En matèria aeronàutica, l’Estat ha creat l’Observatori de
Preus, que és una eina imprescindible per conèixer l’estat de la
situació. El ministeri ha estat sensible a les nostres peticions i ha
creat aquesta eina bàsica per als territoris que depenen del
transport aeri, per a la nostra connectivitat i per a la nostra
primera indústria que és el turisme.

S’ha fet el seguiment del funcionament de l’OSP de Balears
interilles i Menorca-Madrid a través de la Comissió Mixta
Ministeri-Govern. S’han mantingut contactes amb el sector
mitjançant les reunions periòdiques de la Mesa del Transport
Aeri i s’han rellançat les reunions del Comitè Assessor en
matèria de cogestió aeronàutica, aeroportuària. 

Pel que fa a l’àmbit marítim, a principi de legislatura es
varen marcar com a objectius: la modificació de la Llei de ports;
el foment del turisme de creuers; la solAlicitud al ministeri de la
desclassificació dels ports d’interès general de l’Estat, Alcúdia,
Savina, Eivissa i Maó; el pas de la gestió dels ports de gestió

directa a gestió indirecta; la regulació del busseig recreatiu, i el
desenvolupament de la Llei de transport marítim.

Ja s’han realitzat les següents actuacions tant en matèria
marítima com portuària, en matèria marítima, amb relació a
titulacions nàutiques s’ha reduït el cost de les convocatòries
d’exàmens de 38.000 euros de l’any 2010 a 7.000 euros de l’any
2013, això suposa una reducció del cost del 80%. Pel que fa a
les autoritzacions de xàrter nàutic, el 2013 s’han tramitat 1.626
autoritzacions a Balears, la qual cosa suposa un increment d’un
29% respecte del 2010. Amb relació al descompte de resident,
els pressuposts generals de l’Estat de 2014 han augmentat un
12% la partida destinada a la bonificació del descompte de
resident per al transport aeri i marítim. Aquesta dada és
important i el Govern balear valora de forma molt positiva
aquesta decisió perquè es constata que el sistema segueix
plenament consolidat en benefici dels ciutadans de Balears i
perquè s’ha procedit, per primera vegada en la història, a la
universalització de la bonificació del descompte al transport
marítim i aeri a tots els residents insulars.

A nivell de pressuposts del Govern balear s’ha pressupostat
el cost real de la bonificació al 25% del descompte de resident
en trajectes marítims interilles, afegint a aquest 25% el 39%
addicional per als residents de Formentera. A més de la
universalització del descompte a tots els residents permanents.
El total d’aquest esforç és de 8 milions i mig d’euros. El Govern
és molt sensible amb el tema de la connectivitat marítima,
especialment dels residents de Formentera i la seva triple
insularitat. Més de 3 milions d’euros d’aquests 8,5 són
únicament per als residents de Formentera, perquè aquests
tenguin un descompte afegit del 39% en els seus bitllets de
vaixell cap a Eivissa. Així, els residents de Formentera només
han de pagar l’11% del bitllet. L’esforç del Govern balear amb
els formenterencs és, per tant, màxim.

El Govern balear va trobar un deute amb les navilieres de
més de 6 milions d’euros i gràcies a la gestió d’aquests dos any
de legislatura s’ha procedit a una important reducció atenent el
pagament el 2013 de més de 18 milions d’euros, que han
d’afegir-se als 4,12 milions d’euros de 2012 i els 2,78 milions
de 2011.

En matèria portuària, s’ha inclòs el sector privat en el
Consell d’Administració de Ports IB. S’han estalviat 750.000
euros anuals en despesa de personal; en l’acumulat fins a 2012
amb menys plantilla s’ha aconseguit augmentar els ingressos un
47,6% i reduir la despesa en un 53,2%, a més, s’està en vies
d’aconseguir generar una mitjana de 500.000 euros any per
finançar les pròpies obres i manteniment quan fins a mitjan de
2011 sempre es depenia econòmicament d’aportacions de la
comunitat autònoma; s’han regulat els fondeigs en les zones
portuàries i s’ha evitat el descontrol existent des de temps
immemorial; per primera vegada Ports IB té inventariats i
controlats els comptadors de llum i aigua en els seu ports de
gestió directa amb sistemes informàtics de manteniment i
control de consums; des de Ports IB s’ha fet un gran esforç per
potenciar l’activitat de creuers i s’ha iniciat la marxa de la
declaració de port Schengen per a Ciutadella i Sant Antoni en
una primera fase, per continuar després amb Andratx, Sóller,
Cala Rajada i Pollença.
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En aquest punt m’agradaria destacar que zero creuers el
2011 varen visitar aquests ports i hem passat a dotze escales
l’any 2013.

Un altre dels objectius fixats era la reordenació i
regularització dels amarraments i s’ha procedit a revisió de
titularitats en els ports de gestió directa, amb la identificació
d’amarraments ocupats irregularment. M’enorgulleix afirmar
que per primera vegada en vint anys comencen a córrer les
llistes d’espera. Hem donat un fort impuls a la declaració
d’abandonaments d’embarcacions amb els recursos propis de la
CAIB. S’han actualitzat els cànons dels ports concessionats que
encara no havien procedit a adaptar-se a la nova llei, acció que
suposa un increment d’ingressos per a Ports IB. I s’ha
consolidat el servei de practicatge portuari en la modalitat de
gestió directa sent pioners en tot l’Estat espanyol comptant amb
la primera embarcació específica per a practicatge en la història
de la comunitat autònoma.

Les actuacions futures importants en matèria de transport
aeri i marítim són: cessió en gestió indirecta dels ports que estan
en gestió directa, ja feim feina en la cessió en gestió indirecta
dels ports que actualment estan en gestió directa, que en total
són 13, hi haurà previsiblement un primer paquet en el qual
s’inclouen els ports de la Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera,
Cala Bona, Portocristo, Fornells i Sant Antoni; modificació de
la Llei de ports que en breu serà aprovada pel Consell de
Govern, la llei actual preveu un pla director per a cada port, 41
ports, 41 plans directors, la llei és del 2005 i encara no s’ha
aprovat cap pla director.

Pel que fa a la principal modificació consistirà en la
substitució dels plans directors de cada port per un pla general
director de les Illes Balears amb seccions insulars. A cada port
existirà un pla d’usos i gestió més operatiu i propi de la
instalAlació i en lloc de fer-ho l’administració ho haurà de
redactar el promotor amb supervisió de Ports IB. Es milloraran
altres aspectes de la llei com és la inclusió d’un registre per a
transmissió d’amarrament, que fins ara no existia. 

Estudiam també la modificació de la Llei de transport
marítim, i el motiu principal de la modificació, que és una llei
bastant recent, de 2010, és que certes entitats del sector varen
traslladar la necessitat de modificar alguns aspectes de la llei
massa taxatius en tractar el transport marítim com si fos
terrestre, sense donar especial rellevància a les circumstàncies
de força major o temporal per a rutes marítimes i alhora haver
de complir amb certs requisits impossibles a l’àmbit marítim.

També es modificarà l’OSP Menorca-Madrid. Air Nostrum
ha comunicat al Ministeri de Foment la intenció de deixar la
ruta Menorca-Madrid per mor que els passatgers han estat un
40% per sota del que inicialment havia previst la companyia i
a l’acumulació de pèrdues,  per tant, es resoldrà el contracte. Per
això s’ha decidit licitar un nou concurs, amb uns canvis en les
condicions perquè sigui més ajustat a les necessitats reals dels
ciutadans. El preu de licitació serà de 2,4 milions d’euros, igual
que el passat concurs, però es preveu que la subvenció serà més
elevada ja que fins ara era d’1,5 milions.

L’aprovació del decret per regular el busseig recreatiu i
turístic a la CAIB, que en breu serà aprovat pel Consell de
Govern. I continuarem lluitant davant l’Estat per a la
desclassificació de l’aeròdrom de Son Bonet, la millora de
l’OSP interilles, la desclassificació dels ports d’interès general
d’Alcúdia, Eivissa, La Savina, Maó i gestió dels ports esportius
d’Es Molinar i Es Portixol, l’increment de la bonificació de les
taxes aeroportuàries els mesos d’hivern, un 30% per a Mallorca
i un 50% per a Eivissa i Menorca.

Pel que fa a la Direcció General d’Esports, s’aposta per la
formació i  la integració dels esportistes discapacitat, l’obtenció
de patrocinis privats, la promoció del turisme esportiu o la
celebració de grans esdeveniments esportius varen ser les línies
bàsiques d’actuació proposades en aquesta matèria a principis
de legislatura. Ja s’han posat en marxa les següents actuacions:
es realitzen cursos de l’EBE on line, concretament el bloc comú
transitori per a alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera;
s’han signat convenis de colAlaboració amb la Federació
Espanyola de Gimnàstica per impartir cursos de titulació
d’entrenador per la federació, som l’únic centre autoritzat a tot
Espanya; s’ha ampliat a Federacions Espanyoles de Tennis,
Karate, Bàgminton, Golf, Boxa, Pàdel i a les Federacions
autonòmiques Andalusa de Tennis i de Boxa i de també de Boxa
de La Rioja; s’ha creat el Centre d’Interpretació de l’Esport, que
consta d’un museu i d’una biblioteca, en constant ampliació;
s’ha fet una nova donació de més de 5.000 segells de temàtica
esportiva i es realitzen exposicions temàtiques cada dos mesos.
El novembre del 2012 va ser l’exposició d’inauguració del
centre. El desembre del 2012 el I Centenari del Rei Alfons XIII
i el Reial Club Esportiu Mallorca 1916-2016. El maig del 2013,
exposició de segells de temàtica esportiva. I el desembre del
2013 una exposició de pesca submarina, la colAlecció de Joan
Ballester i Moragues, que es prepara amb la Federació de
Muntanya, serà la propera exposició, relativa al 50è Aniversari
del Pas de Sa Fosca, allà on no hi havia arribat ningú.

També s’ha potenciat la integració total dels esportistes
discapacitats i s’equipara a l’esportista discapacitat al programa
nacional d’ajudes i, a més, s’ha finalitzat el Pla d’accessibilitat
a l’illa de Menorca. S’ha fusionat l’EBE i Illesport en un sol
ens, la Fundació per l’Esport Balear. S’ha creat la figura del
voluntariat esportiu, en fase de difusió i colAlaboració amb els
municipis per interactuar amb el programa de voluntariat. 

Queden pendents les següents actuacions. L’aprovació dels
següents decrets: activitat esportiva d’alt nivell, que regularà la
figura de l’esportista d’alt nivell en tres blocs: esportistes i
tècnics, centres esportius d’alt nivell i tecnificació esportiva; ja
es té un primer esborrany i ara es conversa amb els organismes
competents -Educació i Funció Pública- per incloure en el
decret possibles avantatges per a aquests esportistes. Per altra
banda també està en marxa el Decret de l’esport escolar, en
desenvolupament de la Llei de l’esport balear, del qual també es
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té un esborrany. L’activitat esportiva en espais naturals i en
espais interiors es regularà, si la matèria no és regulada per la
Llei de la professió de l’esport estatal. L’elaboració d’un pla
d’instalAlacions esportives, actualment es recopila també
informació per fer en primer lloc el cens i després el Consell
Superior d’Esports ha començat la formació necessària perquè
els nostres tècnics tenguin coneixement del programa que
facilitarà l’accés a tota la informació. Es prepara també un
concurs amb una sola agència de viatges que s’encarregarà de
tramitar tots els desplaçaments dels esportistes entre illes. 

Des del Consell Superior d’Esports també es prepara la
llicència federativa única. És un canvi que ve de la mà de
l’Informe Cora, la Comissió per a la reforma de les
administracions públiques. I, en aquest sentit, es pretén tenir un
registre únic de llicències de cada modalitat esportiva, tramitat
per les respectives federacions autonòmiques. Amb les reunions
que hem mantingut amb el Consell Superior d’Esports, la nostra
petició ha estat en tres sentits: que la tramitació, igual que la
seva competència, sigui autonòmica; que no suposi un
encariment del que paga l’esportista per la seva fitxa i més
tenint en compte que molts dels federats no competiran en
campionats que no siguin locals; i que el resultat de tota nova
regulació, per bona que sigui, depèn en gran mesura de la
bondat del seu desenvolupament i aplicació. Per això hem
demanat que es consensuï amb les federacions esportives
nacionals i autonòmiques. El Consell Superior d’Esports està
completament d’acord amb les nostres peticions. S’homologarà
també la pista d’atletisme del poliesportiu Prínceps d’Espanya
i també es prepara la redacció d’una llei de mecenatge a
l’esport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per la qual cosa
els demanaria als grups parlamentaris si volen temps per
preparar la formulació de preguntes i observacions o si volen
continuar? Podem continuar?

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Bon dia, conseller, bon dia, alts càrrecs
que l’acompanyen en aquesta comissió, que és la seva, vostès ja
ho saben perquè molts ja tenien ocasió de venir a aquesta
comissió.

Bé, pel que ens ha expressat ara mateix el Sr. Conseller, que
l’hem escoltat atentament, hem vist que fins ara hi ha hagut
idees, documents que ja estan fets, la llei, el Pla integral, els
pilars del que ell diu que és l’acció política de la Conselleria de
Turisme. No podem deixar de banda que som a 15 mesos
d’acabar la legislatura i que ara és el moment, entenem des del
nostre grup, de les actuacions, tenim la filosofia, tenim els
documents, passem a les actuacions. Li correspon a vostè ara

gestionar aquesta herència rebuda, en el bon sentit de la paraula,
que ha acceptat. 

Fins ara hem parlat d’actuacions que s’han de fer, que s’han
fet, que nosaltres coneixíem i que està bé que vostè les repassi.
A partir d’ara nosaltres pensam que el que ens agradaria és
veure, d’un seguit de temes de què vostè ha parlat per ventura
molt per damunt, exactament voldríem saber quina és la seva
opinió, què pensa fer respecte d’un seguit de temes que pensam
que aquests 15 mesos que encara tenim per davant, que és un
temps per fer moltes coses encara, què fa comptes fer vostè, què
pot impulsar i durà a terme?

Volem saber la seva opinió respecte de la política impositiva
del Govern del Sr. Rajoy la qual afecta directament la nostra
indústria turística i tots els ciutadans en molts de casos. Sabem
que l’actuació que vostè pot fer té un marge, però voldríem
saber fins a quin punt vostè vol apurar aquest marge. Hi ha
notícies, hem vist en els mitjans de comunicació que membres
del Govern de l’Estat han dit que hi hauria rebaixa d’imposts,
voldríem saber si vostè té algun coneixement que hi haurà
modificació de l’IVA, que és un impost molt directe a la
indústria turística, era un compromís electoral baixar-lo i no tan
sols no es va baixar, sinó que es va pujar. Voldríem saber si
vostè ha pensat fer alguna actuació com a conseller de Turisme
davant del Govern de l’Estat, per tal d’arrabassar aquesta
pressió concretament damunt l’IVA, si té previst fer algun tipus
d’actuació davant el Govern per rebaixar-lo.

També voldríem assenyalar que respecte del paquet de
mesures que minven la competitivitat de la nostra economia,
que es va aprovar per decret llei en el Congrés dels Diputats la
setmana passada, ja que dupliquen o més, la taxa que paguen
totes les embarcacions de més de 9 metres d’eslora; és a dir,
aquesta és una taxa que es va posar fa pocs dies i pensam que
damunt el sector nàutic pot tenir i tendrà una incidència enorme.
Per tant, nosaltres voldríem saber si amb aquest augment del
cent per cent d’aquesta taxa d’ajudes a la navegació per a
embarcacions, si vostè pensa, en la mesura de les seves
possibilitats, a veure si podrà fer alguna cosa per a la seva
modificació, per a la seva supressió, per a alguna qüestió per tal
que aquest impost no gravi encara més aquestes embarcacions
i que afecta, com li deia, tota la indústria nàutica. Recordam la
supressió de l’impost de matriculació, que tan sols afecta els iots
de més de 15 metres, aquest afecta els de més de 9 i entenem
que estam pitjor. Ens agradaria saber si tenia pensat fer alguna
manifestació vostè o el mateix president davant del Govern de
l’Estat, per tal de matisar aquesta qüestió.

No ho he sentit, no sé si ho ha dit o no, un altre tema que ens
preocupa és el tema del Palau de Congressos, Sr. Conseller.
Voldríem saber sincerament quina sortida li veu? Quin futur li
veu? Quin full de ruta li veu? Quin camí pensa que podem
recórrer aquests 15 mesos per redreçar aquesta situació que du
molt de temps encallada, per dir-ho de qualque manera. Quin
futur li veu en aquesta legislatura? I si vostè compta amb
recursos per acabar-lo, o té alguna idea, alguna gestió, a través
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d’inversions estatutàries de la disposició novena de l’Estatut
d’Autonomia, si vostè té alguna idea, algun camí -torn repetir-
per recórrer sobre aquesta qüestió, perquè ens preocupa i molt.
No sabem si estan a punt de tornar-se començar les obres,
pareix ser que sí, però no ho hem vist. Exactament els concursos
com queden, després dels quatre concursos aquesta obra segueix
així com està. I és un perjudici per a la imatge, és un perjudici
per a la nostra marca, Mallorca, en aquest cas, i pensam que és
important tenir la solució i si no la solució, almanco que ens
pogués assenyalar, com li demanava, el camí.

Una altra qüestió, vostè ha fet una menció molt ràpida a la
Platja de Palma. Ens ha dit que el PRI serà aprovat aviat. El PRI
en teoria ja hauria d’estar aprovat fa molta estona, ens agradaria
saber què ha passat que encara no podem comptar amb aquest
Pla de reforma integral? Ens agradaria saber si més enllà
d’aquesta aprovació, que ens pareix important, té un camí
dissenyat per dur a terme actuacions o no? Ja que hi som, també
voldríem saber què opina respecte del casino, el casino pareix
ser, per les darreres notícies, s’ubicarà al centre històric de
Palma; a nosaltres no és una ubicació que ens agradi gens, li ho
he de dir així de clar, pensam que hauria estat molt millor per a
la indústria turística, per als ciutadans de Palma, per a la imatge
del centre històric, pel que nosaltres pensam que ha de ser
producte turístic de Palma i de la Platja de Palma, pensam que
és una ubicació no bona, per dir-ho de qualque manera, no bona,
no m’estendré en els qualificatius. I, a més, què opina també i
com veu el tema que el fet que no s’ubiqui a la Platja de Palma
ha ocasionat un seguit de qüestions colAlaterals, que entenem
que també són negatives per a la indústria turística i per als
treballadors, aparellades que empresaris turístics han tornat
enrere tot un seguit de projectes que eren interessants des del
punt de vista de la desestacionalització, des del punt de vista de
treball, des del punt de vista de la imatge, de la reconversió de
la Platja de Palma. Pensam, aleshores, que entre el PRI que
encara no està aprovat, la manca de recursos que sabem que té
la conselleria i en general el Govern i que la iniciativa privada,
a causa d’aquestes actuacions que nosaltres consideram
errònies, li ho he de dir, Sr. Conseller, no ajuden que aquesta
zona tan important vagi endavant, ni per la part privada, ni per
la part pública, ni per cap part. Llavors entenem que aquestes
decisions polítiques del Govern entorpeixen, dificulten, duen
enrere aquesta recuperació i aquest nou Pla integral, encara que
sigui amb petites o no petites actuacions de la Platja de Palma.

Una altra qüestió que vostè no ha comentat i que ens
pareixia interessant conèixer és com estan, què passa amb els
projectes d’interès autonòmic, els quals es varen anunciar de
manera, diria, si m’ho permet, grandiloqüent en el seu moment
i de llavors ençà no n’hem tengut massa notícies. Volíem saber
si vostè ens podria informar en quin moment processal es
troben? Si pensa que alguns d’ells es començaran? Si és així,
quins? És una qüestió que no n’ha parlat, o si ho ha dit, perdoni,
perquè jo no ho he sentit i m’agradaria saber com estarà.

Quant al tema de la connectivitat, Sr. Conseller, m’ha fet la
impressió que vostè estava com a molt satisfet. Jo entenc que
vostè, per ventura..., bé, tampoc no estaria malament que fos
crític amb la seva pròpia gestió, nosaltres ho som i per ventura
estaria bé que ho fos; nosaltres pensam que és evident que té
una direcció general que s’hi dedica i que no té competències i
que després de tot aquest temps, els resultats que s’han vist són
molt pobres. És a dir, jo no vull carregar les tintes, no és la

meva manera de ser, però per dir-ho de qualque manera elegant
i suau, jo diria que no s’ha vist cap resultat positiu. Hi haurà
hagut moltes reunions, jo no ho neg, hi haurà hagut moltes
coses, però la connectivitat cada dia és pitjor. A l’hivern és
dramàtica per a Menorca i per a Eivissa i per a Mallorca és
preocupant. I cada vegada empitjora. Entre illes és exactament
un desastre, caríssima i impossible d’assumir per als residents
de Menorca. L’he sentit a vostè que hi hauria modificacions,
està molt bé, ho entenem, i no és que perdem la paciència, però
tenint en compte els resultats, sincerament un pensa que s’ha de
fer feina en un altre sentit, diria jo ..., no vull dir jo que no se
n’hagi de fer...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, president, gràcies.

..., se n’ha de fer, no?

Una altra qüestió que també ens agradaria saber la seva
opinió és respecte de les prospeccions petrolíferes, un tema
d’actualitat que incideix directament en la indústria turística i
que tenim avui damunt la taula. Jo només li demanaria si pensa
o si el Govern de les Illes Balears pensa d’alguna manera fer
actuacions reivindicatives davant la Comissió Europea i davant
del mateix Govern de l’Estat i exigir aquesta paralització i
exigir que no es duguin endavant.

Només una altra qüestió de promoció, jo no m’hi estendré,
el que sí m’agradaria saber és, si després d’aquesta integració en
els òrgans de gestió i de decisió, com vostè també ens ha
recordat, de la iniciativa privada, que jo ho celebr i que em
sembla absolutament necessària, m’agradaria saber si en aquesta
etapa que comença amb vostè, té previst que hi hagi aportacions
econòmiques d’aquestes empreses privades que formen part
d’aquestes decisions que afecten a tots, però que no aporten
recursos. M’agradaria saber si pogués ser, que ens ho comentés.

I de producte, només, se m’ha ocorregut una qüestió evident,
fer feina en producte. Jo crec que l’assignatura també pendent
del Govern és fer més feina en producte, se me’n ocorre un de
moltíssims, audiovisual. S’ha aprovat la Llei audiovisual fa uns
mesos, fa un any potser, no ho record bé, i realment hi ha una
gran queixa enorme de tot aquest sector perquè no s’ha
reactivat. A mi m’agradaria saber si vostè té pensat des de la
seva conselleria, que ja sé que no du el tema exactament, però
sí hi ha una incidència directa en turisme sobre d’aquesta
qüestió en matèria de promoció.

Gràcies, president, per la seva benevolència. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
intervé l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. Benvingut, conseller, ja vaig tenir
l’oportunitat en el primer plenari d’aquest parlament, de donar-
li la benvinguda i recordar-li també la responsabilitat i la
importància que implica el seu càrrec, per allò que jo moltes
vegades he dit quan m’ha tocat intervenir sobre turisme i és que
parlar de turisme en aquesta comunitat implica parlar de tot i de
tothom i és una cosa que té molt present el nostre grup
parlamentari.

També dir-li que tenc una certa decepció perquè venia amb
l’esperança que vostè vendria a explicar què farà i que hi hauria
a més qualque element de ruptura, que jo crec que fins i tot dins
bona part del sector turístic s’espera, respecte del que era la
doctrina i sobretot el tarannà de l’anterior conseller, tot i que jo
sé que vostè era membre del seu equip. Sobretot ens ha vengut
amb un balanç de fer feina feta, bona o dolenta. Però jo crec que
en aquesta compareixença encara hi som a temps perquè queda
una segona ronda, però hauríem d’intentar treure’n algun profit
més.

Ja sap quines són les nostres preocupacions, les
preocupacions del Grup MÉS en matèria de turisme, perquè ha
acompanyat, a més, l’anterior conseller en diferents
compareixences i preguntes en aquesta comissió. La primera de
totes i la més important per a nosaltres, una reflexió que vull
posar damunt la taula, l’any passat i l’anterior hem tengut rècord
històric de turistes, però -nosaltres ho recordam sempre-
malauradament compartim aquest rècord amb un altre rècord
immoral i preocupant que és el rècord de pobresa i desigualtat
social. Això no vol dir, òbviament, que el turisme sigui ni molt
manco ni responsable ni culpable d’aquesta situació, però
nosaltres sí pensam des del nostre grup parlamentari que el
turisme s’ha de posar al servei d’un projecte de cohesió social
molt ambiciós, òbviament sense perdre el sentit de negoci, sense
perdre el sentit de negoci, però crec que avui, i aquest és el títol
de la compareixença, parlar de directrius en matèria de turisme
i de grans línies, hauria d’ocupar un lloc central i treballar per
aquesta cohesió social hauria de ser també un objectiu de la
política turística amb majúscules.

I la segona que d’alguna manera també se’n deriva, perquè
crec que també lliga amb moltes de les iniciatives que d’alguna
manera reflecteixen les preocupacions del nostre grup
parlamentari, respecte del paper que pot jugar el turisme en el
present i en el futur a la nostra comunitat, lliga per exemple amb
la valoració de la Llei de turisme. Vostè sap també que la
valoració que fa el nostre grup no és tan optimista ni tan
positiva com la que fan vostès o com la que fa la Federació
Hotelera, que de vegades pareix que van a remolc, la Federació
Hotelera fa un comunicat i llavors la conselleria fa una roda de
premsa, i de vegades quasi no es distingeix el que fan o diuen
uns i els altres. Però nosaltres pensam que la llei sobretot satisfà
una part del sector turístic, que és evidentment el sector hoteler,
i fins i tot jo diria que fins i tot tampoc a no tot el sector hoteler,
però que hi ha altres sectors, altres actors, que estan esperant
que es corregeixin determinats aspectes desreguladors que

implica també la Llei del turisme, d’aspectes més
liberalitzadors, per dir-ho així, però liberalitzadors en un sentit
negatiu, no entengui que no som liberals des del nostre grup. 

O altres aspecte que senzillament no estan recollits en
aquesta llei. Sap que també vàrem demanar a l’anterior
conseller quins eren els terminis perquè s’aprovàs aquest
reglament. Tampoc no som gaire optimistes i tenim gaire
expectatives respecte del reglament, perquè ja ens han advertit
que serà un reglament generalista, però, vaja, a veure si es
manté el calendari, que preveien aprovar-lo o tenir-lo llest abans
de l’estiu.

Aspectes que queden sense recollir i que lliguen amb
iniciatives que hem tengut des del nostre grup parlamentari:
regular aspectes com el tot inclòs, que pensam que és un punt
d’incidència important perquè a més s’ha de corregir la política
i la tendència de preus a la baixa, perquè si no a mig i llarg
termini anam a un model turístic que no ens podem permetre i
que no generarà prosperitat compartida; el tema de
l’externalització de serveis d’hoteleria, que també té a veure
amb aquesta qüestió també de gestió de model i sobretot de
cohesió social; les party boats... Quantitat de coses que queden
lliures, que tenen una repercussió sobre la imatge turística i el
funcionament de la indústria i del sector, i que d’alguna manera
s’haurien de regular.

Llavors hi ha la qüestió, que també és dubte, que si realment
el que fan incentiva o desincentiva el sector, i en concret el
sector hoteler. Per exemple, nosaltres amb la regularització de
places pensam que s’ha estat massa generós respecte al benefici
que s’ha obtingut alAlegalment en el passat i el que es pot obtenir
en el futur. Bé està que es facin projectes de reinversió com
s’està fent en tot el llistat que ens ha esmentat el conseller, però
pensam que és un d’aquests gestos que realment s’està afavorint
més un sector que als altres.

No hi ha tampoc -i en això m’agradaria que entràssim una
mica en detall- mecanismes de validació, fonts de verificació de
quan vostès o la Federació Hotelera diuen “no, és que com que
hi ha tantes obres i tants de projectes de reforma, i
s’augmenten”, perquè els ho he demanat i m’han contestat “no,
és que nosaltres no ho comprovam, això; no tenim tampoc
mecanismes per fer-ho”. Bé, hi ha uns inspectors de turisme que
potser ho podrien fer, però, clar, si es fa un augment de
categoria, ningú no verifica si hi ha un augment de plantilla,
perquè no ho fa Economia, tampoc, perquè també m’han dit que
no ho fan... Per tant, al final, si no totes les xifres que
s’anuncien de la conselleria o de la Federació Hotelera queden
en això, en anuncis, però el que a nosaltres ens agradaria, si no
les hem de qüestionar, és que hi hagués una font de verificació,
que el Govern tengués instruments per verificar, perquè
tenguéssim garanties que totes aquestes xifres en positiu que es
donen realment van acompanyades de canvis reals que
repercuteixen sobre la gent i en positiu.
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En general això passa, al nostre parer, per posar també
condicions i obligacions sobretot al sector que ha estat més
afavorit amb la Llei de turisme, que és el sector hoteler, com per
exemple vàrem plantejar amb el tema del tot inclòs, quan vàrem
presentar la nostra proposta de regularització del tot inclòs, on
una de les mesures que plantejàvem era “bé, tu vols el tot inclòs,
estàs apostant a més, encara que ho marqui el majorista de
viatges, per uns paquets que a més d’alguna manera perjudiquen
indirectament altres sectors; idò almanco has de tenir l’hotel
obert vuit o nou mesos a l’any”. Em pareix que no és cap
mesura extravagant si tenim en compte el context preocupant
d’emergència social que tenim.

I en els temes de promoció també volem compartir la
reflexió que vostès estan fent, estant promocionant molts de
productes, ho estan venent a més com un dels puntals de la seva
gestió, però insistesc, jo ho hem dit altres vegades, nosaltres
pensam que l’acumulació de productes sense que hi hagi canvis
reals en l’estructura productiva, en la indústria turística, fites
que anem tancant, no ens garanteixen resultats de futur.

I a partir d’aquestes reflexions vénen les meves preguntes;
són mitja dotzena, no m’allargaré.

Primera, això que té a veure amb el que li he dit, si més enllà
de seguir l’argumentari de la Federació Hotelera pensen
introduir algun mecanisme per garantir que totes aquestes
bondats que s’estan introduint, sobretot amb la Llei de turisme,
tenguin qualque mecanisme de verificació.

Segona pregunta: quina és la relació de la conselleria amb
els majoristes de viatges?, perquè es parla molt d’hotelers però
no es parla mai de majoristes i jo pens que són un actor
imprescindible, sobretot si volem parlar de canvi de model i de
mig i llarg termini, perquè ells pinten molt a l’hora de definir
cap a on va el producte, el perfil de turista i, al cap i a la fi, el
model pel qual apostam o no apostam.

En promoció, si estan pensant més enllà del que ja tenen
creat, o com tenen pensat introduir el component mediambiental
dins el valor del producte turístic balear, tot i que evidentment
cada marca està diversificada amb una presència activa, per
exemple, a Fitur Green o a altres esdeveniments similars.

Quarta, que també la hi he demanat per escrit, i no sé si
també tenc qualque pregunta oral, sobre el tema dels contractes
d’exclusivitat que han signat molts d’empresaris hotelers amb
els majoristes de viatges a anys vista, que és una notícia, també
que ho he dit en altres ocasions, que té una part positiva, perquè
dóna, com vostè m’ha posat en resposta per escrit, estabilitat a
qui hagi iniciat projectes de reforma, però té l’altra part
desincentivadora; igual que des del Partit Popular a vegades
estan a favor de llevar prestacions de desocupació perquè això
desincentiva el que està aturat, idò resulta que si anam a allò
segur i el majorista ens garanteix negoci, fàcil -entre cometes
perquè res no és fàcil en aquesta vida-, durant sis mesos, per què
he de tenir -tenc aquesta temptació com a empresari- per què he
de tenir obert l’hotel sis mesos més?, i ho deix damunt la taula.
Pens que la conselleria hauria de tenir una política respecte
d’això.

Lligat a això, conveni d’hoteleria. Fa pocs dies es va
constituir la mesa de negociació del conveni d’hostaleria. Em
pot dir que això és un tema laboral, però jo crec que afecta
directament la feina de la conselleria, afecta més de 115.000
persones donades d’alta a la Seguretat Social en el sector en
aquesta comunitat; tenim indicadors preocupants, més enllà de
les declaracions de la Federació Hotelera que, malgrat els
beneficis, pensen tirar amb la negociació a la baixa amb els
treballadors. Això ens pot situar en un conflicte entrada ja la
temporada d’enguany, i això afecta, evidentment, a nivell
laboral, però afecta la imatge turística si es produeix cap mena
de conflicte. Si també té alguna iniciativa pensada o una mica
de full de ruta, intervenir, per dir-ho així, mitjançar en aquesta
situació. En parlarem, supòs, més llargament, perquè també tenc
presentada una pregunta oral sobre aquesta qüestió.

Sobre el fantasma de la privatització d’AENA, penúltima
pregunta, que continua planejant sobre tot l’Estat i concretament
a la nostra comunitat, on som especialment sensibles amb el
tema del transport aeri, freqüències, etc...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, acab ja, només em queda una pregunta. ...si amb el
Comitè de coordinació aeroportuària que s’ha creat recentment
tenen pensat introduir aquesta qüestió com un element
important.

I finalment li vull demanar ja -si vol contesti i, si no, no- si
comparteix les declaracions del president de la CAEB de fa uns
dies, en què deia que el ministre d’Indústria i Turisme no pot
continuar defensant el turisme d’aquest país, i molt manco el
nostre, amb la postura que té sobre les prospeccions petrolieres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
En primer lloc donem la benvinguda al conseller i al seu equip,
que l’acompanya. El Partit Popular és vera que vol governar des
de la transparència i la informació; per això, en dos anys i mig
d’aquest govern, en matèria de turisme s’ha comparegut en
aquesta cambra en reiterades ocasions per informar de temes
cabdals com ara directrius generals d’acció de govern per
desenvolupar, d’acord amb el programa polític, les mesures per
millorar la connectivitat aèria de les Illes i la península, la
situació del Palau de Congressos, el Pla integral de turisme,
Platja de Palma i tot allò que fos necessari.
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Ara, amb motiu del seu nomenament, no podia ser menys.
Per això volem agrair que hagi estat el mateix conseller que hagi
volgut comparèixer voluntàriament davant la comissió per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític.

Ja a la presa de possessió el Sr. Martínez es va comprometre
a donar continuïtat a la tasca desenvolupada durant els dos
primers anys de legislatura sobre dos eixos: desenvolupar la Llei
de turisme i el Pla integral amb millores en promoció. Entenem
que ser continuista és la postura lògica, no només perquè es
tracta precisament del director general que ha estat fent feina
des de l’inici d’aquest govern, i per tant coneix de primera mà
quines són les nostres febleses, quines les nostres fortaleses,
quines les oportunitats per desenvolupar, sinó també perquè el
full de ruta que està duent a terme la Conselleria de Turisme i
Esports està aconseguint fites històriques molt positives per a
les nostres illes: per primer cop en anys s’està procedint a la
renovació dels establiments hotelers; per primer cop els
emprenedors es troben amb facilitats administratives, amb
seguretat jurídica i amb alAlicients per invertir; per primer cop
es reben a la conselleria centenars de projectes per incrementar
la categoria dels esmentats establiments. 

Això incideix en la qualitat de la nostra oferta, ens fa més
competitius, i atrau un tipus de visitant amb més capacitat
econòmica. De fet, la despesa realitzada pels turistes estrangers
a Balears durant els onze primers mesos de l’any ha ascendit a
10.613.000 euros, fet que suposa un increment del 8,2%
respecte al mateix període de 2012, i això sens dubte és
prosperitat compartida, perquè aquests doblers no es gasten
exclusivament en establiments hotelers, sinó que es gasten en
altres sectors com ara el comerç, com ara la nàutica, com ara la
restauració, etc., etc. És a dir, prosperitat compartida.

També -i això són dades publicades pels mitjans
d’informació- s’ha donat durant aquesta temporada baixa un
increment de la contractació de personal del 2,5% al sector de
serveis. Això sens dubte també es tracta de prosperitat
compartida, aconseguir que més gent tingui un lloc de feina, i
aconseguir-lo en temporada baixa no és fruit de la casualitat,
sinó de feina que porta desenvolupant des de l’inici aquest
govern del Partit Popular.

Les inversions, a més, que es duran a terme amb els doblers
recaptats per la legalització de les places hoteleres, i estam
parlant de 14 projectes repartits per tot Mallorca, amb més de 10
milions d’euros d’inversió, també són prosperitat compartida.
Ho podrem gaudir tots els mallorquins; repercuteix a tots
nosaltres. 

I ha estat també aquest govern que ha estat duent a terme
totes aquestes fites que estan tornant a situar Balears com a
pioners en el món del turisme, lloc que mai no havíem d’haver
deixat de liderar. El que no és prosperitat compartida -i ho dic
a mena de reflexió- és deixar 6.000 milions d’euros de deute a
empreses privades; és incrementar l’atur en 500.000 persones;
és permetre la fuga d’Spanair amb la passivitat del Govern; és
permetre l’increment de taxes, davant el qual l’equip del govern
anterior no va dir res. Això no és prosperitat compartida. Però
lluitar perquè el turisme, que representa el 60% del nostre PIB,
torni estar al lloc que li correspon a nivell mundial, això sí que

repercuteix en tots nosaltres. Els record que ha estat aquest
govern que ha pagat els 8 milions que es devien a les navilieres,
que ha tret endavant l’OSP Maó-Madrid, que ha fet realitat la
bonificació del 20% a les taxes en els mesos d’hivern, i que està
lluitant a Madrid contra les taxes que tan de mal fan a la nostra
indústria, i tal i com va deixar palès el Ple de l’11 de febrer, del
passat mes, d’aquest mes, perdó, el mateix conseller.

També he de dir que he estat molt atenta a aquesta
compareixença, i sí que he sentit quines són les línies no només
que ha dut a terme aquest govern, sinó les que vol dur a terme.
He sentit que s’està treballant en la diversificació de productes
-costa, litoral, naturalesa, cultura i gastronomia-, he sentit que
es duran a terme 14 taules estratègies i 9 fòrums; també he sentit
que s’està desenvolupant el reglament de la Llei de turisme, que
s’està pendent de l’aprovació definitiva del PRI; que s’està fent
feina en un pla desestacionalitzador, en un pla de mercat
nacional, en un pla específic de turisme i esports, i en un pla
integral de turisme 2015-2025. També he sentit que s’està
desenvolupant el projecte de parador turístic intelAligent i la
diversificació de productes; que hi ha pendent una aprovació del
decret per regular el busseig recreatiu i turístic de la comunitat
autònoma; i la modificació de la Llei del transport marítim; i
que s’està lluitant amb l’Estat per tal d’aconseguir la
desclassificació dels ports d’interès generals d’Alcúdia, Eivissa,
La Savina, Maó, i la gestió dels ports esportius d’Es Molinar i
Es Portitxol; que s’estan cercant solucions per al contracte de la
façana marítima; i que s’està cercant la firma de la venda del
conveni del port exterior de Ciutadella. 

He sentit en aquesta compareixença que en el sector dels
esports s’està pendent de l’aprovació dels següents decrets: de
l’activitat esportiva d’alt nivell, del decret de formació per
adaptar-se a la regulació estatal, del decret d’esport escolar, de
l’activitat esportiva en espai natural i en espai interior; en
l’elaboració d’un pla d’instalAlacions esportives amb un cens,
que s’homologarà la pista d’atletisme del poliesportiu Prínceps
d’Espanya, i que s’està preparant la redacció d’una llei de
mecenatge a l’esport.

Cal concloure, i tal com va dir el president Bauzá, que s’està
fent el correcte sense importar què és políticament incorrecte, i
que els membres d’aquest govern treballen des de la filosofia
que la política és un servei als ciutadans, i tots ja estam
començant a veure els seus resultats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Conseller de
Turisme i Esports per contestar les preguntes o observacions
formulades.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, president. Intentaré respondre primer a la
Sra. Oliver. De totes maneres hi haurà qüestions que quedaran
també respostes per al Sr. Abril perquè són coincidents. Per tant
no les tornaré a repetir. De totes maneres sí que crec que és
important ressaltar, i ara faré una altra vegada una relació de tot
el que serà l’acció de govern, perquè crec que a més és extensa,
però fer també un poc de repàs del que s’ha fet crec que és
necessari, perquè vostès entendran que l’acció política en temes
turístics al final ha de tenir una continuïtat, i per tant és
important saber d’on venim aquests dos darrers anys, per saber
que a partir d’uns fonaments com són la llei i el pla integral
enguany -l’any passat ja ho va ser- ha de ser de consolidació
d’aquesta política turística, que a més ens està donant els
resultats bons que podem veure.

De totes maneres els faré una relació de les actuacions 2014-
2015, que ja ho he comentat però ho recordarem. Una que no he
comentat, que crec que és important també, és que estam en un
procés de traspàs de competències en promoció turística; no ho
hem comentat però sí que és una cosa que també la comissió
mixta es va constituir el mes de novembre, i la ponència tècnica
s’està reunint, i jo crec que dins el primer semestre també
d’enguany, si tothom està d’acord, podrà ser efectiu aquest
traspàs de competències.

Però, bé, en temes de turisme hem dit que a més
desenvoluparem la Llei de turisme, cosa que amb la Llei 2/99
vàrem estar 12 anys sense tenir un reglament. En menys de dos
anys tendrem un reglament de la nova llei de turisme, i per tant
crec que haurem esperat només dos anys a tenir aquest
reglament. A més serà un reglament bàsicament bastant
consensuat amb els diferents subsectors.

També hem dit que es farà la redacció dels PIAT enguany,
una competència que no és de la Conselleria de Turisme, però
que també troba que -a més amb els POOT derogats- que és
important tenir aquests plans directors sectorials turístics
desenvolupats, i per tant la Conselleria de Turisme ha firmat els
convenis amb Eivissa i Mallorca per tal d’aportar els recursos
necessaris, els imports necessaris, perquè es puguin fer, sempre
tenint en compte que a la comissió mixta entre conselleria i
consell el vot és paritari, però el vot de qualitat el tendrà el
president del consell insular corresponent, perquè són les seves
competències. Per tant també és un tema que des de la
conselleria es vol desenvolupar i tenir com a mínim iniciat
enguany.

També hem dit que s’acabarà i s’aprovarà definitivament el
PRI, després de deu anys de parlar de Platja de Palma; per tant
crec que és un tema d’acció de govern que serà important,
perquè hem estat deu anys parlant de fum, i en aquests moments
no parlarem de fum, i no només amb un pla de revaloració
integral de la Platja de Palma aprovat definitivament, sinó que
s’hauran fet accions, i ara també les comentaré.

Per altra banda, jo crec que aquest 2014 ha de ser l’any de
les noves tecnologies al turisme, és a dir, crec que estam ben
posicionats a nivell mundial en temes de noves tecnologies i a
més tenim un muscle d’empreses importants també en el Parc
BIT que es dediquen al coneixement turístic i per tant, hem de
fer un esforç important; nosaltres posarem enguany, també en
breu, en marxa el desenvolupament definitiu de l’aparador
turístic intelAligent que, com saben, l’any passat ja vàrem
presentar i hem seguit desenvolupant amb petits exemples, però
enguany es desenvoluparà totalment.

Per altra banda, hem anunciat també que en consens amb les
administracions i amb tot el sector privat, és a dir, farem i
acabarem de tenir un pla de desestacionalització, un pla de
mercat nacional, un pla de turisme i esport específic i sobretot,
perquè crec que a més quan parlam en termes turístics hem de
mirar no només horitzons 2020, sinó un poc més enllà, que
també va lligat al que vostès han parlat del tema dels majoristes
de viatges, idò un pla integral de turisme 2015-2025.

Serà un pla integral de turisme on es farà la valoració del Pla
integral de turisme 2012-2015 que haurem complit, que haurem
redactat, que haurem desenvolupat, que no hem complit, on
també estan incorporats tots aquells plans de totes les
administracions, consells i ajuntaments, que supòs que dins
enguany tots acabaran de desenvolupar el seu i per tant, aquesta
coordinació interadministrativa és bàsica per tractar un tema
com és el turisme. Per tant, crec que sí, que hem anunciat prou
acció de govern en aquest sentit.

Per una altra banda, a part d’accions de govern en temes
turístics, en temes de ports i aeroports hem anunciat que es
modifica la Llei de ports, que en breu serà aprovada pel Consell
de Govern i entrarà al Parlament. Es continua considerant bàsic
el tema del foment de creuers i es fa molta feina en això, es
continuarà fent. L’any passat vàrem incrementar un 27% les
arribades.

Es continuarà amb les solAlicituds, que no són competència
nostra, però solAlicituds..., vull dir, des de la direcció general a
més es fa molta feina, vull dir..., a no deixar o que entenguin el
que ens preocupa i intentar, que també parlarem de les taxes,
però intentar que recuperem tota una sèrie d’aspectes que
consideram necessaris, és a dir, l’acció de govern també
inclourà el tema de pas de gestió directa i indirecta de 13 o els
ports que siguin viables i la regulació del busseig recreatiu, que
també he comentat, es desenvolupa i també es desenvoluparà la
Llei de transport marítim. Per tant, en temes de ports i aeroports,
idò també s’inclou prou acció de govern. 

Per altra part, també hem comentat que en tema d’esport, idò
es regularà l’activitat esportiva d’alt nivell i el decret d’esport
escolar. Per tant, sé que ho he dit abans, però com que m’han dit
que no teníem acció de govern 2014-2015 ho volia recordar.
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Sra. Oliver, m’ha parlat de la política impositiva de Madrid
i m’ha demanat dues coses concretes, el tema de la modificació
de l’IVA. Des de la conselleria i des del minut zero hem estat
absolutament reivindicatius amb el tema que no s’augmentin
taxes, que no s’incrementin segons quins tipus impositius i
segons quins aspectes perquè precisament..., i més en una
situació on sembla, sobretot les Balears, que sortim, i crec que
amb la cara ben alta, és on crec que tots hem de fer un esforç
perquè realment aconseguim ser més competitius, és a dir, no
perquè ara vagi bé la indústria turística l’hem de carregar.

Però en el tema, de l’IVA i a FITUR vàrem tenir oportunitat
de parlar amb el ministre i amb la secretària d’Estat, i varen
anunciar i ho varen fer públic, perquè a més havien sortit
notícies que si s’anava a pujar també l’IVA turístic una altra
vegada, varen negar rotundament aquesta possibilitat i és més
varen anunciar que en el moment en què es pogués tornar o es
pogués aplicar un IVA súper reduït en el sector turístic es faria,
i això ho varen anunciar el ministre i la secretària d’Estat a
FITUR, i nosaltres lògicament ho continuarem demanant.

També ho feim i ho continuarem fent, però jo ho he fet
durant aquests dos anys reclamar aquestes qüestions a la Mesa
de directors generals, que cada tres mesos tenim l’oportunitat de
tenir aquest contacte directe i no només de reunions privades,
sinó que al final, vull dir, hi ha unes actes i és públic que
nosaltres reivindicam també això i es continuarà fent.

I el tema de les taxes de les embarcacions, idò també li diré,
en què, a més ja el president ha estat taxatiu, que lluitarem
perquè es repensin l’augment de qualsevol tipus de taxa que es
pugui aplicar a les embarcacions, però... tenia... ja ho va dir el
president, vàrem tenir l’oportunitat també de dir-ho al plenari i
de totes maneres, no sé si va ser ahir o abans d’ahir el mateix
director general ha enviat una carta al director general de la
Marina Mercant en què manifestava l’absoluta disconformitat
del Govern amb aquest tema i lògicament continuarem així. De
moment, més que això, a part de tenir pendents una sèrie de
reunions on poder-ho fer, no ho podem fer.

M’ha demanat també pel Palau de Congressos, la situació
crec que la coneix, és a dir, hem pogut liquidar tot el deute de
les obres que estaven fetes, quasi bé crec que són uns 40 milions
d’euros que s’han pogut liquidar a Acciona i per tant, estam al
dia del deute que hi havia amb Acciona, lògicament s’han
intentat fer altres gestions d’aconseguir fons mitjançant
inversions estatutàries o això, però lògicament ho tenim més
complicat, sobretot per l’incompliment a la passada legislatura
en l’execució de totes aquestes inversions que varen arribar i
que en aquests moments, almanco les que depenen de la
Conselleria de Turisme, hem salvat amb algun tipus també de
prorroga i amb execució, però lògicament..., ho hem reclamat,
però crec difícil que ens arribin inversions estatutaris si tenen
com a exemple el que va passar quan varen arribar tots aquells
fons i no es varen executar amb els objectius que estaven
firmats al conveni.

De totes maneres el que no farem és iniciar les obres sense
tenir molt, molt clar que tenim els recursos suficients i
necessaris per acabar-les i per complir amb Acciona, de totes
maneres feim feina en això i jo també crec que no tardarem
gaire a poder iniciar les obres del Palau de Congressos, però no
m’agrada donar dates, perquè fins que no tenguem aquests

recursos i siguin finalistes per a això i puguem tenir un palau de
congressos realment acabat amb tots els recursos destinats, el
més prest possible, serà el més prest possible.

I la manera o el tipus de concessió que es tregui o això,
s’està estudiant en aquests moments, en aquests moments tenim
tota l’obra pagada, estam quasi, quasi a punt de tenir els
recursos per poder acabar tota l’obra i ara és el moment de
pensar, després del fracàs des de l’inici quan varen començar les
obres, que segurament no haurien d’haver començat quan varem
començar, idò ara estudiam quina és la millor manera després
dels dos o tres processos de concessió que han tret i que no han
estat viables, en quines condicions es podrà treure, però
lògicament ho farem amb les fases corresponents perquè quan
estigui acabada aquesta obra es pugui realment posar en marxa
tant l’hotel com el Palau de Congressos.

El tema de la Platja de Palma, com li he dit abans, bé, crec
que podem estar d’enhorabona perquè tendrem un pla de
revaloració integral aprovat després de deu anys. I sobretot una
cosa, el que sí s’ha aconseguit a la Platja de Palma,
independentment que podria haver estat abans o no, crec que
comparativament serà un èxit que estigui aprovat aquest primer
semestre, a més en principi també consensuat amb les
administracions i amb tot el sector, però gràcies a la legislació
que hem aprovat, els dos decrets lleis que afectaven la Platja de
Palma, s’han reactivat segons quines actuacions que ajudaran a
reposicionar segons quins aspectes d’aquesta destinació, però
sobretot la Llei de turisme. La Llei de turisme també ha ajudat
al fet que s’hagin dut a terme, en els dos hiverns a la Platja de
Palma, 48 projectes. Això, independentment que no és el PRI,
però crec que també ha ajudat, sobretot a una destinació com la
Platja de Palma que crec que a més és..., un d’aquells que
realment quan parlam de desestacionalització crec que és una
referència perquè les possibilitats que té són molt més elevades
que en altres, però l’any 2012 després de la llei es varen
reformar 17 establiments d’allotjament turístics i algun d’oferta
complementària també es va adaptar a la llei, i en el 2013, doncs
10 establiments també han fet reforma, i 22 en total han
augmentat la seva categoria, que això al final també repercuteix
en tota la indústria, no hotelera, sinó també d’oferta
complementària.

Em demanava pel casino, lògicament jo, una opinió
personal, no li donaré una opinió personal perquè crec que la
infraestructura del casino podria ser bona a qualsevol dels tres
llocs que es varen presentar al concurs. El que sí li diré és que
lògicament la responsabilitat de poder desenvolupar aquesta
infraestructura és del promotor, és a dir, el promotor si presenta
una oferta que no és viable urbanísticament idò s’ho haurà de
repensar perquè..., jo, si fos el promotor lògicament m’hagués
assegurat que l’oferta que es presentava era viable. I no podem
oblidar que la Mesa de contractació o la mesa aquesta el que
feia era donar una autorització sectorial i posava com a
condicionament clar que totes les llicències i autoritzacions que
no fossin sectorials de joc, idò eren..., diguéssim responsabilitat
del promotor. No li puc dir res més d’això, que un casino com
a infraestructura turística lligada a oferta hotelera a Platja de
Palma seria bo, lògicament, seria molt bo. Això sí que també...,
això seria la meva opinió personal.
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Després, em demana pel projectes d’interès autonòmic. Crec
recordar que s’han aprovat quatre projectes d’interès autonòmic,
dels quals, que jo sàpiga, dos estan en marxa, un crec que es
troba pendent d’alguna tramitació del consell insular, però crec
que pot estar en marxa també en breu, n’hi ha dos que estan en
marxa: un seria el de l’Hotel Hyatt de Canyamel i la inversió de
Melià. Fins i tot enguany, a part de les que es varen fer l’any
2012 i 2013, crec que precisament aquest hivern Melià
converteix en temàtic un dels hotels de tota la declaració
d’interès autonòmic, crec que amb el parc temàtic de Katmandú,
crec que ha continuat amb la inversió i crec que parlàvem d’uns
terminis de tres, quatre, cinc anys i ha continuat amb això.

I la Marina de Magaluf, és aquest que li dic que crec que li
falta algun tràmit en el consell insular amb el tema del pla
parcial o del projecte d’urbanització, no tenc la informació, però
sí que ho desenvolupen. I el que semblava que tenia alguna
tramitació pendent respecte del planejament municipal o pla
territorial, tampoc no sé les dades concretes, era el de Sa Ràpita,
però tres de quatre sí que estan en marxa.

M’ha parlat després de connectivitat, m’ha parlat de pujades
de taxes, m’ha parlat de falta de connectivitat, no però...,
perdoni..., que no ho tenc aquí..., ara no sé on he posat el que
m’ha dit...

(Pausa de l’intervinent)

Bé, sí, i després de falta de connexions. Bé, crec que tenim
una percepció diferent de la connectivitat a les Illes, sobretot si
parlam de taxes crec que aquest govern ha aconseguit en temes
de bonificacions de taxes el que no s’ha aconseguit mai, és a dir,
i vaig recordar també en el plenari que els anys 2008, 2009,
2011 es varen aprovar noves taxes i pujades de noves taxes i no
es va poder fer res. Crec que aquí l’únic que hem aconseguit en
el tema de les taxes és que siguin bonificades i a més tenim un
horitzó del 2014, 2015, 2016 que sembla que continuarem en
aquesta tònica.

A més..., falta de connectivitat. Bé, amb les dades també de
passatgers on s’han incrementat a l’Aeroport de Palma un
0,45% les arribades, a Eivissa un 3,1 i a Menorca un 0,8. sembla
que arriben més passatgers que mai. Per tant, això vol dir que hi
deu haver més connectivitat o com a mínim més rutes i més
ocupació que mai, perquè una altra cosa és el tema de
l’ocupació. L’ocupació de les aeronaus és del 78%, per tant, hi
ha més oferta que demanda. Ni els preus ni la manca de vols són
la causa de pèrdua de passatgers en segons quins mesos i això
ho demostra que als tres aeroports aquest estiu el trànsit
nacional ha caigut, malgrat que hi ha hagut una gran oferta de
bitllets a tots els preus i a moltes freqüències, al final hi hagut
aquest estiu connectivitat, però no hi ha hagut la demanda
necessària per cobrir-la. Que hi pot haver problemes puntuals en
segons quines dates puntuals? Sí, lògicament, però som a un
lliure mercat en què això pot passar.

I li donaré més dades de preus i manca de connexions, és a
dir, entenem que les rutes amb les principals ciutats de la
península estan cobertes, es mantenen connexions a tots els
aeroports de les Illes amb Madrid, Barcelona i València en
temporada baixa, estic parlant de manera permanent els darrers
anys. Eivissa té connexions amb Palma, en té 6 diàries; amb
Madrid, 4; amb Barcelona, 5; amb València, 3, i amb Alacant,

una i, a més ara, amb Londres. Menorca té connexions amb
Palma, 6 amb Palma; 2 amb Madrid; 3 amb València; 3 amb
Barcelona i 1amb València, i també amb Londres.

Pel que fa als preus, li diré que els preus mitjans, perquè
gràcies també a l’Observatori de preus que el Ministeri va ser
sensible de crear-lo i de fer-nos arribar la informació, els preus
mitjans: Barcelona-Eivissa, 50,56 euros; Eivissa-Madrid, 66
Euros; Eivissa-València, 54,96 euros; Menorca-Barcelona,
58,54 euros; Menorca-Madrid, 72 euros, i tot això sense
descompte de resident.

Per tant, crec que tenim una percepció diferent. Què hem de
continuar lluitant en tot el tema de bonificacions, en augmentar
la connectivitat, en què que hi hagi més rutes? Lògicament,
quantes més millor, però la percepció que tenim nosaltres idò no
és la mateixa que tenen vostès, com hem comentat.

M’ha demanat també l’opinió de les prospeccions
petrolieres, crec que aquest govern ha estat clar com si fos de
dia, ja dic que arribarà fins on hagi d’arribar perquè no es facin.
No entrarem en qui les va aprovar o les va autoritzar perquè ho
recordam tots, però el conseller Company ha estat a BrusselAles,
el conseller Company ha estat amb el ministre, nosaltres parlam
de turisme, fa tres setmanes vàrem enviar un informe
desfavorable de les prospeccions al ministeri, perquè
consideram que afecta absolutament la indústria turística de les
Illes, independentment del tema mediambiental. Per tant, crec
que hem estat molt, molt clars en aquest tema.

Després m’ha demanat també..., m’ha dit que estava d’acord
amb el tema de la incorporació de la iniciativa privada als
òrgans de gestió, però a veure si aportaven alguna cosa més. Bé,
nosaltres des de l’any passat hem posat en marxa unes línies
públiques, les quals anomenam cobranding, línies de
cobranding, on realment precisament cercam això, és a dir,
crear aliances del sector privat amb el sector públic amb les
nostres marques, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i el
cas també de la ciutat de Palma, i enguany ja tenim acords i hem
firmat convenis perquè s’han presentat a aquestes línies, idò, la
Federació Hotelera de Mallorca la qual ha aportat allotjament;
Balearia la qual ha aportat trasllats; Mallorca Fruits la qual ha
aportat també producte autòcton, bé, és un començament.

També estic d’acord que el sector privat ha de crear aquestes
aliances amb les administracions perquè al final tots hem de fer
feina cap a un mateix objectiu, però nosaltres ho hem de fer
d’aquesta manera, ho hem de fer amb concursos públics perquè
realment el que no podem fer és triar-ne un o altre per arribar a
acords, perquè al final qualsevol conveni té contraprestacions i
per tant, tenim una obligació de publicitat, de concurrència i
això és el que hem fet. Jo crec que al final veurem que això
funciona i aconseguirem que tal vegada més sector privat pugi
a aquesta manera de fer feina.
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Crec que el darrer que m’ha comentat era el tema de
producte. Jo crec que aquest Govern fa un esforç molt gran..., hi
ha temes que crec que he contestat i també afectaven el Sr.
Abril, però em dirigia a vostè, s’està fent un esforç molt
important en el tema de diversificació de producte. És a dir, hem
passat d’una mitjana d’accions l’any 2009-2010 de 50 accions,
l’any passat en teníem previstes 107 i en vàrem fer més, i
enguany en tenim previstes 145. A més, hem reduït al màxim el
tema de fires generalistes, el tema d’accions generalistes. Per
tant, jo crec que sí es fa un esforç molt important. A més, totes
aquestes accions estan consensuades amb les administracions,
amb tots els consells insulars i amb el sector privat. A les
comissions executives insulars de cada una de les illes, on hi ha
la federació hotelera o associació hotelera que correspongui, la
Cambra de Comerç, el Foment, la CAEB, AVIBA, etc., està
consensuat amb tots. Està consensuada per tant, la diversificació
de producte i el tipus de promoció que s’ha de fer amb cada un.

I en el tema de turisme i cinema que em contava, l’any
passat vàrem fer un primer fòrum, nosaltres el consideram
també important, el que passa és que hem d’anar en compte
també de no fer duplicitats de segons quin tipus d’actuacions. I
bé, nosaltres sí que apostam també per aquest tipus de producte;
tenim prevista fins i tot qualque acció promocional a les illes,
amb premsa especialitzada, fins i tot amb empresariat d’altres
països especialitzat, però bé, ho hem de fer en coordinació,
perquè, com vostè sap, també cada illa té la seva Film
Commission, fins i tot la ciutat de Palma crec que també fa
feina en això, i bé, ha d’estar coordinada una cosa amb l’altra.

I crec que no m’he oblidat de res, però si m’he oblidat res i
m’ho recorda, li contestaré.

I Sr. Abril, crec que li he contestat algunes coses amb això,
però bé, si no, tornarem fer un repàs. Li he explicat el que
farem, crec que farem molt i bé, però bé. I després em
comentava, bé, m’ha fet sis preguntes al final, però m’ha fet
reflexions al principi, repassam les reflexions i després li
contestaré les preguntes.

M’ha parlat de rècord històric de turistes, que això s’ha de
traslladar també a un tema de cohesió social i que al final
tothom se n’aprofiti, per dir-ho d’alguna manera, de les bones
dades. Jo la veritat és que crec que passa, però lògicament
aquestes coses no passen a curt termini, es necessita el mig i el
llarg termini per veure de quina manera això es trasllada; és a
dir, les bones dades i l’augment de rendibilitat en certs aspectes,
com es trasllada a altres sectors transversals, fins i tot al ciutadà
darrer. Però crec, una cosa importantíssima i, a més, ho hem dit
perquè ho han de fer, és a dir aquells que tenen uns bons anys,
han de reinvertir, han de reinvertir, però aquesta reinversió va
en benefici de tots. És a dir, aquest reinversió va en benefici
també de l’oferta complementària que envolta aquell hotel que
era de 2 estrelles i passa a 4, perquè li dóna, li ofereix un altre
tipus de client, per tant li ofereix que sigui més competitiu i que
pugui tenir un altre horitzó d’això. I al final aquesta reinversió,
a part del sector turístic, afecta el sector de la construcció. Per
tant, al final aquest repartiment de beneficis entenc que si
aconseguim..., i jo crec que duim dos anys comparativament
amb els altres de rècord d’inversions, això es trasllada
lògicament al ciutadà. 

A més, les dades d’atur, per exemple i de feina, així ho
demostren també, ja no només el que pugui arribar finalista a
qualcú; és a dir, l’atur baixa per quinzè mes consecutiu a les
Illes Balears, des de 1997 no es donava una caiguda de l’atur tan
forta el mes de gener de les Illes Balears. És a dir, l’evolució de
l’atur registrat a les Illes Balears està, aproximadament, en
xifres de l’any 2010. Per tant, jo crec que sí, però a mig termini
crec que es veurà d’una altra manera, però crec que ja es pot
veure en xifres d’ocupació, en xifres d’atur, en xifres d’inversió,
en veure com es reposiciona segons quin tipus d’oferta a segons
quines destinacions, jo crec que al final això sí que es veu que
arriba i que la societat en general se n’aprofita de què vagin bé
les temporades turístiques.

Un altre tema reiteratiu, que la llei només satisfà el sector
hoteler. No és cert, és a dir, l’oferta complementària també ha
aplicat la llei, el que passa és que és un sector més atomitzat i és
més difícil que també a curt termini ho pugui fer. Però estic
convençut, i a més fa mesos que feim feina amb ells,
precisament per consensuar el reglament de la Llei turisme i
veure de quina manera els podem ajudar perquè siguin més
competitius, i jo crec que hem arribat a un seguit de texts
positius, tant per a ells com per a la resta de sectors. Jo crec que
al final es veurà que la llei..., a més si es llegeix la llei, es veu
que està pensada per a tot el sector turístic, no per al sector
hoteler. Què té més muscle el sector hoteler per actuar a curt
termini? Lògicament, però sempre ha estat així.

Això mateix que feim amb restauració, amb sales de festes,
amb la Cambra de Comerç, ho fem també amb els rent a car,
intentam consensuar, posar aquelles eines que els ajudin a ser
més competitius en certs aspectes. Jo crec que al final tendrem
un reglament allà on més subsectors veuran que tenen
oportunitats i tenen eines que els servirà al final per ser més
competitius.

M’ha comentat els aspectes liberalitzadors de la llei. És a
dir, jo no sé si són aspectes liberalitzadors de la llei, el que li
puc dir és que s’apliquen directives europees i per tant crec que
tenim l’obligació d’aplicar aquestes directives liberalitzadores
europees, poden agradar més o poden agradar menys, però
aplicam les directives i aplicam llei bàsica estatal.

M’ha parlat del tot inclòs. El tot inclòs mai a la llei, i vostès
ho podrien haver fet fent el reglament de la Llei general
turística, podrien haver inclòs aspectes del tot inclòs i no ho
varen fer; nosaltres a la Llei de turisme sí que vàrem incloure
temes, vàrem obligar a certs aspectes, entre els quals l’obligació
d’un Pla de qualitat específic, que ara en el reglament
s’incorpora i es desenvolupa. I arribarem i hem arribat allà on
podem arribar, perquè a un mercat lliure i a més amb unes
directives europees, no podem obligar a segons quins aspectes,
encara que hi estiguéssim d’acord, però sí que hem incorporat
temes. A més, sobre el tema del tot inclòs, al final aquests quasi
300 augments de categoria que hi ha hagut entre Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, aquests augments de categoria
al final, i així es demostra a segons quines destinacions
concretes, ajuden a minvar el tot inclòs.
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Per exemple, a segons quines zones de Magaluf s’ha passat
d’un 3 estrelles a 4 superior i això ha comportat eliminar tot
inclòs. Però no tan sols això, l’augment de categoria al final pot
ajudar que aquestes empreses d’oferta complementària:
restauració, oci, esbarjo, també es reposicionin i si aquestes
empreses es reposicionin, probablement quan un majorista de
viatges vol contractar amb una cadena hotelera, per exemple,
una oferta de 4 estrelles, si a part de l’allotjament no té una
oferta de 4 estrelles al voltant d’aquest establiment turístic, li
exigirà tot inclòs, lògicament. Perquè, a més, si no el que farà és
no fidelitzar els seus clients aquest majorista de viatges.

Per tant, permetre aquesta competitivitat, aquest
reposicionament en els establiments turístics, ajuda que també
l’oferta turística de no allotjament dels voltants es pugui
reposicionar i al final a l’hoteler, entenc, que el que li interessa
és vendre llits i si al final parlam d’un destí de 4 estrelles, aquest
tot inclòs arribarà a tenir uns percentatges bastants baixos.

Tornem a la regularització de places, al final veig que és un
altre tema que afavoreix directament el ciutadà; totes les
actuacions que es fan amb el recursos de la borsa de places van
directes a actuar sobre l’embelliment de zones turístiques,
perquè que al final conviuen amb zones residencials. Si feim un
repàs, veurà que al final aquests ingressos per regularització de
places afavoreixen el ciutadà.

Les xifres d’ocupació que em deia, respecte de la categoria,
aquest augment de categoria a veure si es pot quantificar. Jo
crec que és difícil quantificar-ho, els estudis que tenim sí que
ens diuen que augment de categoria lògicament, com que hi ha
més serveis, sobretot perquè tots els projectes de reforma que
s’han presentat, són uns 150-170, tots o molts ho han fet perquè
incorporen un altre tipus de producte, un altre tipus d’oferta, tal
vegada el cicloturisme, potser un tema fins i tot bird watching
que n’hi ha hagut, que tenen necessitat d’incorporar nous
serveis. Aquests nous serveis i aquests augments de categoria
han de comportar o haurien de comportar un augment de la ràtio
entre treballador i turista. De totes maneres no tenim aquestes
dades reals, el Cos d’Inspecció no ho pot fer perquè no té
competència per fer-ho. De totes maneres, però, les dades que
jo li he donat de l’evolució de l’atur i de l’ocupació, ens
indiquen no tan sols al sector turístic, sinó també al sector de la
construcció, que sí que es rectifica o augmenta aquesta part.

I després en tema de promoció, crec que m’ha comentat un
poc no fer tanta diversificació de producte, sinó concentrar
esforços en segons quins i desenvolupar-ho. Jo li diré que crec
que ens hem de posar en tots, perquè, sobretot nosaltres,
l’administració, crec que s’ha de dedicar a crear l’entorn
necessari perquè aquell producte generi demanda i que aquell
producte faci que aquests establiments turístics, o aquestes
empreses turístiques es reposicionin i s’adaptin a aquesta oferta
que volem donar. Per què dic això? I a més ho hem de fer
paralAlelament, perquè, per exemple, en el tema del
cicloturisme, en el seu moment què va passar? Es varen fer unes
inversions tremendes per part de l’administració, però no hi
havia cap empresa turística adaptada per oferir el tema del
cicloturisme. Per tant, no es varen aconseguir en el seu moment
els objectius perquè realment quan venia un cicloturista, aquí no
hi havia cap establiment turístic preparat per oferir un taller, un
magatzem i per oferir una tenda on llogar una bicicleta. Per tant,
el que hem de fer és, i per això hi ha les meses estratègiques i

per això hi ha els fòrums, però realment entre el sector públic i
el sector privat caminar conjuntament, i que no passi el que sí
va passar amb qualque producte que es va intentar
desenvolupar.

I després, tal vegada alguna pregunta ja l’he contestada, però
les preguntes que em feia, la primera, em demanava
mecanismes per garantir...

(Remor de veus)

D’acord, la verificació de les dades d’ocupació. Després
m’ha comentat també què feim amb els majoristes de viatges.
Bé, amb els majoristes de viatges lògicament a totes les fires ens
reunim amb ells. Molts d’esdeveniments que fan aquí, els feim
conjuntament, és a dir, tenim un contacte directe amb els
majoristes de viatges, no només a les fires, sinó que feim fins i
tot, bé, hi ha fires especialitzades, Thomas Cook per exemple,
o (...) en tenen i nosaltres hi anam amb estand propi allà i tenim
una relació directa amb ells per fer-ho. Fins i tot feim viatges de
familiarització de majoristes de viatges concrets. És a dir,
aquesta connexió ha de ser contínua i ha de ser directa i és el
que es fa amb tots lògicament.

Després m’ha comentat el tema del medi ambient. Enguany
farem 15 accions relacionades amb la naturalesa.  És més, el
producte naturalesa és el que té més subproductes, perquè al
final hi ha una transversalitat important; és a dir, tot el tema
d’espais naturals i de visites a espais naturals, el tema del
senderisme, del nordic walking, turisme actiu, turisme rural,
turisme eqüestre, bird watching i turisme mariner. A més, són
productes que s’intenta fer feina a nivell de Turespaña, a les
meses de directors generals, per desenvolupar d’una manera
homogènia, perquè jo crec que moltes vegades en segons quins
tipus d’aquests productes necessitam que sigui homogènia i es
fa molta feina. I és el producte en què més accions es
desenvoluparan enguany.

Després em comentava el tema dels contractes
d’exclusivitat.  Nosaltres de moment li veim la part positiva i a
més, això va un poc lligat a l’altra pregunta que vostè m’ha fet
del tema de majoristes de viatges; és a dir, volem tenir cura dels
majoristes de viatges, supòs que estarem d’acord que els
majoristes de viatges apostin amb nosaltres, i el darrer any a
totes les fires generalistes importants que hem anat, ens han
presentat com a destinació estrella i ens han presentat com a
destinació estrella perquè oferim també seguretat i perquè
oferim confiança. I jo crec que això és bàsic i sobretot, perquè,
a més, aquesta exclusivitat moltes vegades, moltes vegades no,
sempre, no és a curt termini, sinó que és a mig termini, per tant,
això dóna una tranquilAlitat al destí absolutament important. Per
tant, a mi no em pareix malament el tema de l’exclusivitat en
segons quins majoristes de viatges, més que res perquè
històricament també ha estat així, el que passa és que aquests
darrers anys, aquests majoristes de viatges apostaven per altres
destinacions, com poden ser Turquia, Egipte, Algèria, Tunis,
etcètera, doncs apostaven per altres coses. Per tant, jo crec que
és positiu perquè tornam oferir aquesta confiança que tal vegada
havíem perdut. Què tot sigui exclusivitat? No, però és que no ho
serà, és que no ho serà mai, perquè l’exclusivitat normalment és
de segons quin tipus d’oferta i a més aquesta oferta canvia dia
a dia.
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Després em demanava també el tema del conveni
d’hoteleria. Absolutament d’acord que està en joc la nostra
imatge, per això jo no faig altra cosa que demanar
responsabilitat a tothom, perquè està en joc la imatge de les illes
i la imatge que ens costa tant de posicionar i de defensar allà on
anam. Per tant, jo el que sí traslladaria és responsabilitat a
tothom. Ara bé, i ho he dit un parell de vegades i ho tornaré dir,
és a dir, el sector té l’obligació de reinvertir, té l’obligació de
reinvertir, i lògicament també aquesta rendibilitat s’ha de
traslladar a tots els sectors i a tots els agents. Ara bé, això com
vostè sap és competència també, aquest control, del conveni
colAlectiu d’una altra conselleria, però jo ja m’he ofert i estic a
disposició de tothom per ser on em diguin. Ara bé, el primer de
tot responsabilitat a tots, està en joc la nostra imatge i està en
joc la nostra indústria turística i continuar sent o no el número
1, com sempre.

El tema de la privatització d’AENA. Nosaltres la veritat és
que no tenim més informació de la que ha sortit per la premsa,
per tant nosaltres el que hem de fer és esperar; esperam i a part
ja hem traslladat que nosaltres lògicament defensam la titularitat
pública dels nostres aeroports i que han de tenir un tracte
absolutament diferenciat de la resta, perquè som illes. De totes
maneres, simplement es disposa del dictamen del Consell
Consultiu de privatitzacions, que és un informe que no és
vinculant, però no hi ha res decidit per part del ministeri, que
haurà de passar per Consell de Govern. A la darrera reunió que
vàrem tenir amb la ministra Pastor el mes de gener, no s’havien
donat més passes de les que coneixem. De totes maneres jo
entenc que no hi ha cap procés de privatització, és a dir, al final
si hi ha una injecció de capital privat, que a més no superi
segons quins percentatges, no parlam de privatització, del que
parlarem tal vegada és de millora de gestió dels serveis que es
donen als aeroports.

I el que sí que també hem traslladat és que tot el tema de
taxes i tot el tema de bonificacions ha de continuar tenint el
control el ministeri, o des del Comitè de cogestió, també, de
coordinació aeroportuària, idò també poder dir, però lògicament
estaríem en contra d’una privatització absolutament, i el que
s’ha de fer és donar un tracte diferenciat a les Illes.

I després m’ha dit a veure si estic d’acord amb les
valoracions de la CAEB que el ministre Soria no pot continuar
defensant el turisme. Jo crec que el ministre Soria defensa el
turisme, però el que hem de fer és fer-li entendre, li hem de fer
entendre que les prospeccions petrolíferes que el 23 de
desembre de 2010 el Govern de Rodríguez Zapatero va aprovar
no s’han de fer i les han de retirar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Oliver, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Jo també faré un parell de reflexions i
alguna qüestió que m’ha quedat enlaire, no del que vostè havia
dit sinó de coses que jo per ventura encara no havia pogut
plantejar.

Respecte del desplegament de la llei, em crida l’atenció, i
això és una reflexió, que el Govern ha estat aquests mesos de
govern molt prolífic, ha estat molt actiu quant a les lleis, no?; ha
fet aquesta llei de turisme, ha fet tres decrets llei... En canvi no
ha estat capaç de fer el reglament. Entenc que continuen fent
feina amb el reglament únic, i veig en això, i m’agradaria saber
també vostè com ho veu, un contrasentit, aquest reglament únic,
quan precisament un decret llei de just abans d’acabar l’anterior
període de sessions discriminava o diferenciava Menorca
respecte dels lloguers turístics. Jo en això hi veig una
incoherència, sincerament, i una contradicció. Com a govern,
diríem, no? És a dir, jo crec que està bé que cada consell..., no
està bé, és que a cada consell li correspon desenvolupar la seva
potestat reglamentària que té, i jo crec que una vegada que
s’hagi fet una llei bàsica com la que es va fer, amb totes les
observacions i crítiques que ja li hem fet, que no les tornarem a
fer ara, idò que els consells insulars reglamentin. Llavors aquest
reglament únic, per una banda, i, per una altra, al mateix temps
un decret llei que diferencia Menorca respecte de lloguers
turístics, a mi em fa pensar en una incoherència.

I també en aquest mateix sentit, més enllà de després de tots
aquests mesos haver estat capaços de només, únicament, signar
convenis amb els consells, que és cert que són els que tenen la
competència per aprovar, per fer i aprovar el PIAT, també crec
que és com a..., no sé si li he de dir falta d’interès o
despreocupació, o alguna cosa, no ho sé; jo veig una
incoherència: per una banda feim molts de decrets llei, per una
altra, eines importants com és l’eina de planificació més
important de la nostra indústria turística està ara mateix amb
convenis.

Una petició: estam parlant del fet que tenim molt bones
temporades, afortunadament, i així ha de continuar, i nosaltres
notam també, com ha fet esment el meu company, el Sr. Abril,
que aquestes bones temporades no es traslladen econòmicament
a totes les famílies, que són moltes, que viuen del turisme. Jo sé,
efectivament, que això no és una competència pròpia de
turisme, ho sé cert, ho sé bé, però no vull deixar de fer aquesta
reflexió. Vostè deia que tots els indicadors eren bons, i jo crec
que està bé que els tregui i evidentment no se’ls ha inventat i
són aquí, però també els hem de mirar tots, i jo precisament ahir
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estava llegint que el nostre índex de pobresa és dels més alts
d’Espanya. Això també ho veig una incoherència, i veig que
alguna cosa no funciona; no funciona que tenguem aquestes
bones temporades que, insistesc, han de seguir, i ens n’alegram
i volem que encara ho siguin més, amb aquest increment de
l’índex de pobresa de les famílies de les Illes Balears. Jo crec
que en allò del possible li demanam que intercedeixi, que
pressioni, que faci tot allò possible davant els companys del seu
govern, davant el Govern de Madrid -jo crec que aquí té molt a
veure la reforma laboral, si m’ho permeten-, però crec que és
una qüestió que no hem de deixar de banda, perquè aquest
empobriment no només és de les famílies del sector turístic, és
evident que és el de totes les persones que vivim a les Illes
Balears, i això és altament negatiu.

No puc deixar de tornar a dir, i ja pas a un altre tema, que el
casino al centre històric de Palma és un error colossal, és un
error tremend i és un error que jo, en la mesura de les
possibilitats, també li deman que es rectifiqui, si això fos
possible, es rectifiqui, perquè crec que a més de la indústria
turística, que és el que ens ocupa en aquesta comissió, els
ciutadans també de Mallorca i sobretot de Palma n’estarien molt
agraïts.

Les competències de promoció no ho hem comentat. Si ens
pot dir més o manco amb quins criteris faran aquesta
transferència, aquest traspàs de funcions i serveis, que la
transferència ja és dels consells insulars. I també li demanaria
si havien pensat en aquesta onada, diríem, fer cap revisió de les
d’ordenació, que ja són als consells, com es planteja la
d’ordenació al Consell de Mallorca, també.

Vostè em comentava que tenim una visió diferent de les
taxes. Efectivament, jo crec que la tenim molt diferent. I vostè
diu “hem aconseguit el que no s’ha aconseguit mai”; en això sí
que estic totalment d’acord, vostès han aconseguir que el que
puja per una part sigui més sempre que el que baixa, és a dir,
pujam i baixam, pujam i baixam. No vull fer referència a una
dita mallorquina, que el que aconseguim d’una manera o llevam
de l’altra, però realment és això, Sr. Conseller. El que puja per
una part sempre, sempre, és molt més alt que el que
s’aconsegueix amb bonificacions, és la veritat. És una queixa
contínua no només del Grup Socialista, és una queixa contínua
de tot el sector turístic; estic segura, seguríssima, que la
Federació Hotelera de Mallorca, per no parlar de la de Menorca
o de la d’Eivissa, li ha fet arribar la seva enorme preocupació
per les dificultats de connexió, a l’hivern sobretot, amb totes les
Illes; la de Mallorca també. 

Jo crec que hem de continuar fent-hi feina i no podem
només, i torn una altra vegada a mirar aquestes estadístiques que
vostè ha dit i ens ha demostrat, i veim que són bones i que vull
repetir que ens n’alegram, però no podem només mirar una part,
i tampoc no podem només mirar el que tenim i no mirar, en
aquest cas, el que ja hem perdut. També n’hem perdudes, i jo
crec que no ens podem conformar, sobretot vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, gràcies, president. ...no es pot conformar, hem de mirar
el que hem perdut, el que aconseguim i el que hem perdut.

Respecte de les prospeccions només vull dir-li que tots
sabem qui és que ha de dir sí o no, qui ha d’autoritzar ara, avui,
dia no sé quin som de febrer de 2014; aquest és el tema, la
pressió està aquí damunt, i jo crec que entre tots hem de fer
entendre al ministre que aquesta qüestió ens preocupa
moltíssim, perquè és qui pot autoritzar. És a dir, el que ha passat
no és agua pasada no mueve molino; idò aquí estam. Qui
autoritza?, el ministre. És a ell a qui hem de dir i fer la pressió
perquè vegi la importància que té, i ens preocupa perquè ell
pensa que sí, que són bones; ens preocupa molt, ens preocupa
moltíssim

L’aliança entre el sector públic i el sector privat. Sí, vaig
acabant, gràcies. Jo crec que hem de diferenciar la participació
en la presa de decisions, que a mi per ventura és la que em
preocupa una mica, per dir-ho, perquè em pareix injust
participar de la presa de decisions de recursos públics, en canvi
no aportar-ne cap, i diferenciar de les actuacions concretes que
es puguin cofinançar, que totalment d’acord.

Gràcies, president, per la seva benevolència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En primer lloc he de dir que estic content que el Partit
Popular ens compri els eslògans de MÉS, com aquest de
prosperitat compartida; em dirigesc a la portaveu del Grup
Popular. També em permetrà que nosaltres no facem el mateix,
perquè no compartim que anem per bon camí, almanco que no
anem pel bon camí del tot, i perquè a més “lo nostro” tampoc no
té res a veure amb Suïssa.

Primer de tot, en el tema..., això que el benestar arribi a
tothom, això de la prosperitat compartida, jo crec que ja
arribarà, estam convençuts que això serà així i tal..., és
insuficient. Pensam que el Govern i les administracions han de
tenir un paper actiu i central per corregir justament aquestes
deficiències i aquests desequilibris que provoca el mercat, que
fan que es creïn aquests rècords, que convisquin immoralment
aquests dos rècords, el de turistes i el de pobresa, i per això s’ha
de ser més actiu. No dic que no facin coses, però hi ha de ser i
hi ha d’haver una visió pensam que més integral del que ha de
ser la política turística.
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A posta el conveni d’hostaleria. Nosaltres estam preocupats,
perquè la patronal pensam que no és casual, i que lliga molt
això, molt del que jo he dit en aquesta comissió del perill de
l’externalització de serveis a l’hoteleria, que és molt fàcil allò
bo de l’exclusivitat, però allò dolent, que legítimament un
empresari pugui dir “per què he de tenir més de sis mesos o set
mesos obert?”, i després d’això ve “i per què vull la plantilla?”,
i al final puc acabar externalitzant-la tota i subcontractar a
través d’una empresa de treball temporal. La patronal ha canviat
per primera vegada l’assessor històric que hi havia per negociar
el conveni, que era el Sr. Sedano, i ha posat justament un senyor
que és d’un bufet que s’ha dedicat a defensar els plets que hi ha
hagut sobre aquesta qüestió, i a nosaltres això ens preocupa
perquè pensam que és un indicador que hi pot haver embull,
més enllà de les declaracions que hagin dit uns i altres.

Reglament. No som nosaltres que vàrem posar terminis, eh?,
va ser el Sr. Delgado, que va dir que fa més d’un any que hi
havia de ser. Llavors aquí ja em va dir la darrera vegada que
seria abans de l’estiu. El que sí m’agradaria saber és en quin
punt del calendari es troba.

Majoristes de viatges, reformes, tenen coses a veure? Jo crec
que, insistesc, en el tema dels majoristes convendria també tenir
clara una política i un compartir mirada més enllà de la gestió
quotidiana. M’ha reconegut que no té dades sobre el tema de les
reformes; jo li propòs un indicador perquè per exemple els
inspectors de turisme tenguin competència: incloguem el tema
del nombre de treballadors i la seva formació lligada a les
categories d’hostaleria com un indicador de qualitat, perquè en
això sí que tenen competència els inspectors de turisme, i és una
proposta que li deix damunt la taula.

En el tema de les reformes, igual. Jo crec que vostès estan
ajudant molt un sector, però, també li ho he demanat,
m’agradaria que tenguessin dades i que no vengui un altre dia,
o per escrit o oralment, i em digui que no les tenen. De les
reformes que s’estan fent, quantes són assumides realment pels
empresaris hotelers, quantes són a mitges amb els majoristes de
viatges i quantes paguen els majoristes?, perquè la nostra notícia
és que, moltes, les paguen els mateixos majoristes. Però, bé...,
i si no són una condició, un requisit dels mateixos majoristes.

PRI de Platja de Palma. Fantàstic. Quants de plans de
qualitat hi ha?, perquè amb el decret de zones turístiques
madures hi havia sis mesos per als plans de qualitat dels negocis
no hotelers; el desembre li ho vaig demanar i no n’hi havia cap
de presentat a la conselleria; quant n’hi ha ara? 

Privatització d’AENA. Vostè ho ha desdramatitzat. A mi em
preocupa, perquè no s’ha iniciat la privatització d’AENA però
sí que s’ha iniciat per exemple la privatització de l’espai públic
d’AENA. A nosaltres ens preocupa, per exemple, que no es
digui res ni hi hagi una postura de la conselleria o del Govern
sobre el que és per exemple la privatització de l’espai públic de
l’aeroport de Palma; que ara s’obligui la gent a passar pel que
AENA presumeix com el millor mostrador de botigues
d’Europa, això per a AENA serà fantàstic, o per a qui gestioni
aquesta botiga, però jo crec que dóna una mala imatge perquè
pareix que, per exemple, als turistes els estam obligant a
comprar fins que se’n van, fins al darrer minut que han de pujar
a l’avió. No, pareix un doi, però bé, ja s’està privatitzant un

espai públic i encara no hem començat a parlar realment d’una
gestió privada d’AENA.

I finalment, en el tema de les prospeccions li volia dir que no
tenc cap inconvenient a dir qui va autoritzar o qui no va
autoritzar. Vostè fa uns dies a un plenari em va dir que jo no
havia fet res quan era director general. També li dic que no és
ver, que fins al mes de març en aquest parlament no es va
començar a parlar de prospeccions, i jo era director general i
vostè podrà consultar hemeroteques, i veurà que en roda de
premsa el mes de febrer, abans fins i tot que es discutís en
aquesta cambra, a través d’Iniciativa per Catalunya-Verds ja ho
havíem duit al congrés. Però bé, cap inconvenient.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Bosch, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. El Partido Popular, a diferencia de
otros partidos aquí presentes, va más allá de los eslóganes. Las
palabras vacías no nos llevan a nada. Son los datos, las cifras y
el trabajo que hay detrás lo que nos está conduciendo a buen
puerto. La oposición se distingue, por encima de todo, de
hablar, hablar, hablar, pero a la hora de hacer, nada. Nos acaban
de reconocer aquí que, si bien en noviembre de 2010 se
autorizaban las prospecciones, parece ser que hasta marzo no
acabaron de caer en la cuenta y mucho menos de hacer nada. 

No deja de resultar cínico que, bueno, es cierto que Soria
pensaba, debe pensar que las prospecciones son buenas. Bien,
lo mismo debió pensar Zapatero, que las autorizó en el 2010. Lo
mismo debió pensar el Sr. Antich, que salió en una rueda de
prensa en Ibiza -además tengo el recorte aquí, si lo quieren leer-
donde decía que esto no tenía por qué crear alarma. Y lo mismo
se puede decir de todo el equipo de gobierno que en su
momento no hizo nada. Los que ahora están dando la cara, obras
son amores y no buenas razones, los que ahora están yendo a
Madrid y están apelando a “lo nostro”, sabemos que les alarma
y les produce urticaria esta frase, pero es así, el Partido popular
está defensant “lo nostro”, y lo está haciendo en Madrid, ante
gente de nuestro propio partido, con la dificultad añadida que
esto significa, pero no se nos caen los anillos ni se nos cae la
cara de vergüenza; al revés, con mucho orgullo estamos en
Madrid batallando por todo lo que nos corresponde y creemos
que es de justicia.

Lo fácil es mirar hacia otro lado, como hicieron otras
legislaturas, y hacer ver que esto no va conmigo y, lo difícil,
cogerse un avión, ir a Madrid y plantarse ante unos ministros y
exigir lo que de verdad es bueno para esta comunidad
autónoma, y por ello, y visto que en esta cámara nadie es capaz
de reconocer el trabajo que está llevando a cabo esta conselleria,
queremos manifestarle por part del Grupo Popular del
Parlamento nuestro apoyo a todo su trabajo que está
desarrollando, no sólo en Madrid sino aquí en las Islas. 



TURISME / Núm. 54 / 20 de febrer del 2014 719

 

Gracias al trabajo de esta conselleria volvemos a ser
pioneros en turismo, especialmente en el uso de las nuevas
tecnologías, y analizando la rigurosa radiografía que ha
presentado el conseller del camino trazado, de los pasos que se
han dado y todo lo que queda para dar, ha dado lugar a una
extensa lista de logros que no se pueden obviar y que tienen un
significado. Hasta hace poco, hasta el inicio de esta legislatura,
la llegada de los cruceros estaba en camino muerto, estaba
rigurosamente abandonado, y a la vista está, con un incremento
del 27% de llegadas, que es que si no había más cruceros era
porque no se hizo nada al respecto. Aquí nos hemos dado
cuenta, con este equipo popular que está gobernando ahora, que
había muchísimos temas en los que no se hizo ningún tipo de
trabajo; se abandonaron numerosos temas y se dejaron al albur
de lo que pudiera pasar, y ha sido con el equipo de trabajo de
esta conselleria que se han reiniciado multitud de temas, y están
tocando muchos palos que están dando todos ellos resultados.
Ojalá el gobierno anterior se hubiera dedicado y hubiera puesto
la mitad de empeño que está haciendo este gobierno.

Lo cierto es que, además de ser pioneros en las nuevas
tecnologías, estamos alcanzado récords de pasajeros que no se
daban desde el 2009, se está incrementando la calidad de los
establecimientos; la Ley de turismo ha dado solución a un
problema estructural que adolecía Baleares, que era la pérdida
de competitividad. Todos estamos de acuerdo en que no
podíamos competir con precios con destinos como Marruecos,
Egipto o Turquía; la única solución era dar la vuelta a la
situación actual y conseguir que los emprendedores invirtieran
dinero en sus establecimientos para poder competir en calidad,
y eso hoy y ahora es una realidad. Se ha dado solución a un
problema estructural que nos condenaba.

Entendemos que además..., bueno, nosotros entendemos
perfectamente y asumimos que si en el pacto se produjo un
incremento de 50.000 personas en el paro, pues por desgracias
esas personas no se van a poner a trabajar de la noche a la
mañana, porque el Partido Popular no tiene un varita mágica, lo
que tiene es una hoja de ruta con un trabajo que está llevando a
cabo, y que además está dando resultados, porque si llevamos
quince meses de bajada del paro y nueve meses creando empleo
neto significa que algo debemos estar haciendo bien; nueve
meses creando empleo neto incluyendo la temporada baja,
incluyendo la temporada baja, y esto es para sacar pecho. Y que
la Playa de Palma, que fue abandonada la legislatura pasada y
que supuso el dispendio, gasto, tirada a la basura de 17 millones
de euros, ahora, gracias al decreto ley, suponga una inversión en
48 proyectos, significa que la Playa de Palma, aunque el plan de
reconversión integral esté pendiente de aprobar definitivamente,
ya se ha reactivado, ya es una realidad, ya se ha puesto en
marcha, y sin que cueste un solo euro a todos los ciudadanos.

La verdad es que estamos plenamente convencidos de que
realmente s’està lluitant per “lo nostro”, y queremos felicitar
a este gobierno porque, si bien queda mucho camino por hacer,
se está por el camino correcto, por el buen camino, y queremos
felicitarles y reiterar nuestro apoyo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller de Turisme i Esports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, president. Sra. Oliver, del tema del
desplegament de la llei, el reglament únic, que és vera que es va
comentar que es faria un reglament únic de tots els aspectes i
dels articles que s’havien de desenvolupar, és de criteris
generals i de coordinació, és de criteris generals i de
coordinació. Després, lògicament, cada consell insular, a l’àmbit
de les seves competències, desenvoluparà aquells aspectes que
no pot desenvolupar el Govern.

Els PIAT. Els PIAT nosaltres fa més d’un any que ja vàrem
desenvolupar..., que vàrem fer l’esborrany dels convenis i
Mallorca i Eivissa han firmat, les comissions mixtes ja
funcionen, s’elabora un plec de condicions per treure a licitació
la redacció dels PIAT i Formentera i Menorca tenen el mateix
esborrany, i tot d’una que vulguin signar el conveni, com que no
els podem obligar perquè són competències seves, idò també ho
farem i ho pressupostarem.

Després el tema del casino al centre històric, crec que
l’ajuntament ja ha dit que hi ha informes desfavorables i que no
es pot ubicar un casino al centre històric, per tant, crec que no
és viable així com ho ha dit l’ajuntament. De totes maneres, tot
el procés que a partir d’aquí s’hagi de fer ja ho desconec i serà,
supòs que arran de l’autorització sectorial que va donar la
conselleria d’acord amb la resolució de la Mesa de contractació,
la que veurà o no..., perquè en realitat crec que els plecs
donaven un any al promotor per aconseguir la llicència
municipal. La veritat és que no sé quin és el desenvolupament
que pot tenir aquesta denegació de l’ajuntament al procés
d’aquesta autorització sectorial.

Les competències de promoció, que li he comentat abans
que havíem iniciat ja, bé, s’havia constituït la comissió mixta i
ja la ponència tècnica, els criteris són els que es varen definir a
la iniciativa que es va a dur per part de la conselleria, que es va
aprovar al Consell de Govern, crec recordar que del mes de
setembre, crec recordar que era, i en principi són tots aquells
recursos que siguin necessaris per desenvolupar la competència
de promoció, que nosaltres entenem que són les àrees de
promoció i producte de l’Agència de Turisme de les Balears. 

Les altres àrees són estadística de mercats que lògicament
això, encara que desenvolupem la competència nosaltres, és de
l’IBESTAT. L’àrea de territori lògicament, ordenació està
transferida als consells insulars, llevat de Mallorca; l’àrea de
qualitat també entenem que és un tema d’ordenació, fins i tot
Menorca és destinació SICTED i ho desenvolupa, i l’àrea de
formació idò també en altres illes es desenvolupa, a l’Escola de
Turisme d’Eivissa, i nosaltres tenim a la conselleria la de les
Illes Balears, però entenem que són promoció i producte i seran
recursos que s’han de transferir.
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El tema de les taxes, el mateix, jo li torn dir el tema dels
preus, de l’ocupació, de les bonificacions que s’han aconseguit
i de la feina que es fa dia a dia des de la direcció general per
aconseguir-les i per tenir a més un desenvolupament a tota la
Mesa del transport aeri, al Comitè de coordinació aeroportuària,
etc., idò, d’intentar aconseguir..., i en el Comitè de rutes
d’intentar aconseguir el màxim que podem aconseguir d’una
cosa que no és la nostra competència, però contínuament dia a
dia es fa.

Estic totalment d’acord que les prospeccions les autoritza el
ministre, però és que les va autoritzar l’anterior ministre, per
tant, es varen autoritzar el 23 de desembre del 2010. Ara, li torn
a dir: no, aquest govern diu no a les prospeccions petrolieres, i
es farà tot el que es pugui fer, tot el que es pugui fer.

Després m’ha comentat el tema de la presa de decisions en
els òrgans de l’Agència de Turisme i d’altres, perquè també hem
de recordar que el sector privat també és a Ports, fins i tot les
federacions són a Ports, doncs per això hi ha les patronals i
aquelles que representen tot el sector privat, perquè la presa de
decisions ha de ser d’acord no amb empreses privades, que sí
que es fa en el tema del cobranding, sinó que en la presa de
decisions hi estan incorporades aquestes i també a les
comissions insulars.

Sr. Abril, el tema del benestar compartit una altra vegada,
crec que sí que aquest govern des de la legislació turística que
hem creat i les oportunitats que hem creat, hem creat les eines
necessàries perquè això arribi; abans no existien, ara es fa
inversió, es reactiva l’economia de la construcció en segons
quins aspectes i això al final genera aquest benestar. I a part,
també des de la nostra Llei de turisme, obligam que aquestes
inversions, els mateixos ajuntaments si se’ls ha aplicat la
disposició addicional quarta de la llei en les reformes, obliguin
que el promotor ingressi un 5% del valor de les obres que han
de revertir en aquella mateixa zona. Per tant, al final crec que
s’han creat tota una sèrie d’eines que van també en aquest camí
i que crec que, amb les dades de les quals ja hem parlat, es
comencen a veure.

El tema que m’ha tornat comentar, de l’exclusivitat, que
això tal vegada pot escurçar segons quin tipus d’obertura
d’establiments, l’any passat ja la vèiem i l’any passat vàrem
tenir els mesos de març a novembre, vuit mesos, els millors des
del 2007, per tant, jo li parl de les dades, això em diu que
almenys el 2012 ja es va fer, però el 2013 hem allargat la
temporada, per tant, això va en contra del que em comenta del
tema de la possible exclusivitat.

El tema del reglament, també si un calendari, tenim ara ja
definitivament un primer esborrany, el qual en aquests moments
acabam de consensuar amb administracions i sector, i en
principi s’iniciaria el procés per aprovar-lo, el qual, com vostè
sap, després haurà de tenir un tràmit d’audiència, solAlicitar els
informes pertinents, fins i tot al Consell Consultiu i després dur-
ho a Consell de Govern, crec que a finals de març, principis
d’abril iniciarà la seva tramitació.

El tema de poder incorporar als plans de qualitat també el
nombre de treballadors, bé, ara que estam amb el reglament
veurem si tal vegada es pot incorporar un índex com aquest als

plans de qualitat de tota l’oferta turística, no em sembla
malament, mirarem si és possible.

Després, comentava qui paga les reformes. Les dades les
quals no tenim matemàticament, perquè no són públiques i per
tant..., no són públiques ni les tenim, perquè moltes vegades les
inversions que es puguin fer i que consten damunt un paper d’un
tècnic no són les que realment tal vegada són, però tenim
constància que la major part és reinversió del mateix hoteler; és
vera que els majoristes de viatges aposten per segons quines
coses, però sobretot és reinversió del mateix hoteler.

El tema del PRI em demana com estan els plans de qualitat
de les empreses turístiques, idò crec que aproximadament a data
d’avui hi ha uns 300 plans de qualitat presentats. Ara, farem un
esforç amb una campanya d’inspecció per veure si tothom acaba
de presentar el plans de qualitat i veure dins els terminis que,
com sap, es donen tres anys, veure quina és la planificació
perquè així a més tendrem una fotografia de quin és el
desenvolupament que poden tenir durant els tres pròxims anys
aquestes inversions o actualitzacions de tot el sector de la Platja
de Palma.

Després.., bé, ha tornat comentar el tema de privatització, jo
no parl de privatització i el que crec és que fins i tot si hi ha
aquesta injecció de capital privat a aquesta empresa AENA o al
que al final vegem que s’hagi de desenvolupar, precisament el
que farà és gestionar part d’aquestes concessions que tal vegada
ara es posen en marxa per part d’AENA, però crec que el que
s’aconseguirà amb això és millorar segurament la rendibilitat de
segons quines parts d’aquests serveis que no afecten
directament les rutes, la connectivitat, etc.

Al final, el tema de les prospeccions petrolieres, tornam al
mateix i tornam a dir no a les prospeccions, però nosaltres no les
hem autoritzat i de totes maneres quan es varen autoritzar, vostè
feia sis mesos que era director general d’Educació Ambiental i
Canvi Climàtic i no sé si va fer alguna cosa o no, però era així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans de passar al debat del
segon punt de l’ordre del dia d’avui, agraïm la presència de
l’Hble. Sr. Conseller de Turisme i Esports i dels alts càrrecs que
l’han acompanyat.

Feim un recés d’un minut per acomiadar-los i continuam la
sessió.
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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, continuam la
sessió.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 604/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença del conseller de Turisme i
Esports, per tal d'explicar les prioritats que es marca el nou
conseller en relació amb les polítiques que aplicarà a la seva
conselleria.

Passam a continuació al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui que consisteix en l’escrit RGE núm. 604/14, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença del conseller de Turisme i Esports per tal
d’explicar les prioritats que es marca el nou conseller en relació
amb les polítiques que aplicarà a la seva conselleria. 

Desitja intervenir algun grup?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, nosaltres retiram la solAlicitud de compareixença, però
també advertim el president que ha despatxat el conseller abans
que la retirem i ara si aquest grup la volgués mantenir l’hauríem
de fer tornar, però bé, ja està, que consti en acta.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat, votam el fet que s’hagi de presentar,
però quan ho decidirà la Mesa.

Bé, havent estat retirada, i no havent-hi més coses a tractar,
s’aixeca la sessió.
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