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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les preguntes RGE núm. 557, 804, 990 i 991/14.

Assisteix el Sr. Jaime Martínez i Llabrés, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat per la Sra. Cecilía Plasencia, cap
de gabinet, i per  la Sra. Maria José Merino i Ruíz, cap de
premsa.

Per formular la pregunta RGE núm. 557/14 i la 804/14, la
qual, a petició del proposant...

(Se sent una veu de fons que diu “s’ha equivocat, s’ha
equivocat”, i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí ho vol dir al micròfon perquè quedi gravat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Disculpi, Sr. President, m’he equivocat en dir-li la referència
de les preguntes, les que ajuntaríem, perquè les dues tenen a
veure amb el mateix tema que és el conveni d’hostaleria, serien
la RGE núm. 804 i la 991. Per tant...

EL SR. PRESIDENT:

804 i...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

991, la quarta, la segona i la quarta. Sí, la primera, la
mantindríem igual.

I.1) Pregunta RGE núm. 557/14, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reducció del nombre de turistes en temporada baixa.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, per formular la pregunta RGE núm. 557/14, relativa a
reducció de nombre del turistes en temporada baixa, intervé el
diputat Sr. David Abril i Hervás del Grup Parlamentari MÉS,
autor d’aquesta, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, bon dia, conseller, i a la part del seu
gabinet, no ve l’equip complet, la part de l’equip que
l’acompanya.

Avui li faré una bateria de preguntes i m’agradaria que no se
les agafàs com a una crítica destructiva, sinó, com ahir mateix
vaig fer també a la Comissió de Medi Ambient, com a
suggeriments, idees, reflexions i propostes que crec que tots i
totes hauríem de mirar de compartir i a partir del debat mirar a
veure si som capaços de trobar camins de futur i de prosperitat
compartida per a tothom a partir del reconeixement de la
centralitat que té el turisme a les Illes Balears.

La primera de les preguntes és aquesta, com valora vostè la
reducció de turistes en aquesta darrera temporada baixa? Al cap
i a la fi, independentment de com estigui formulada la pregunta,
és una pregunta que planteja directament el debat sobre
l’estacionalitat, que és una llosa que ha pesat històricament
sempre damunt dels nostres models, però que d’alguna manera
també marca o apunta la tendència o els resultats de l’actual
política turística, que en altres aspectes pot ser per ventura
positiva, però en aquests preocupa i prou a aquest grup
parlamentari.

De poc ens ha servit batre rècords de turistes el 2013 en
temporada alta, si llavors resulta que l’hivern resulta dels més
freds tant en termes socioeconòmics com particularment de
visita de turistes estrangers.

Concretament em remetré a les dades de Frontur, a
l’enquesta sobre moviments turístics a fronteres, que assenyalen
que, les darreres dades disponibles que són les del mes de
febrer, 102.325 persones impliquen una davallada de més d’un
15% en relació amb l’any anterior; una dada més preocupant
encara quan ens trobam que justament els mercats emissors, en
aquesta temporada baixa nostra, han incrementat el nombre de
visitants i el que més l’ha increment és el mercat britànic, que
és clau també per a nosaltres en qualitat i en quantitat, i que
Espanya en el seu conjunt va créixer un 11,8% en relació amb
l’any anterior per a aquesta mateixa referència en nombre de
turistes.

Està clar que no som Canàries, està clar també que això no
té altres implicacions, que el fet de no tenir sol i platja durant els
dotze mesos de l’any fa que no puguem tenir com Canàries un
terç de tot aquest turisme de temporada baixa en aquests mesos,
però entre el 3,3% que hem tengut respecte al total i el 20% que
arribam a tenir de vegades a l’estiu, està clar que hi ha un
decalatge que crec que d’alguna manera marca un camp de feina
molt ample sobre el qual, pensam des del Grup Parlamentari
MÉS, que s’ha d’intervenir, és aquí el camp d’intervenció
política per compensar aquest decalatge, no?, entre aquest 3%
que tenim a l’hivern respecte del conjunt de l’Estat i el 20% de
l’estiu.
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Pensam que es pot incidir sobretot en quatres qüestions i
m’agradaria que em respongués una mica què és el que fa el
Govern sobre cada una d’aquestes coses. Les dues primeres
estan molt relacionades, la primera de totes és el tema dels vols.
Els vols..., Balears pràcticament desapareix del mapa de vols
internacionals, parlam sobretot de turisme estranger durant
aquests mesos de temporada baixa, en els mesos de gener i
febrer és que quasi no sortim als mapes, no hi ha vols per
exemple a Manchester i a Glasglow, que n’hi ha a dotzenes a
l’estiu; a Londres passam de deu a l’estiu a un en ple hivern;
sort d’Air Berlin, que encara ens salva una mica aquesta
qüestió. Això no passa, però, a altres comunitats que són molt
semblants respecte a característiques de producte com és
Alacant. M’agradaria saber si té una opinió respecte d’això, per
què no hi ha aquesta davallada tan dràstica de número de vols
en altres destinacions, que poden ser aliades, però també
competidores en un moment donat?

La segona qüestió sobre la qual es pot incidir és posar
condicions a l’oferta d’allotjament i concretament a l’hostaleria.
Sap que els he acusat moltes vegades de donar facilitats i
facilitats al sector hoteler, per no demanar condicions o posar
obligacions a canvi,  li he manifestat en altres moments la meva
preocupació pels contractes d’exclusivitat, que poden estar bé
perquè ens dóna una certa seguretat, els contractes d’exclusivitat
amb els majoristes de viatges, però també poden suposar anar
al negoci fàcil dels sis mesos o set com a molt, i la resta de
mesos, de què menjam?

Nosaltres pensam que aquí s’hi ha d’incidir molt més del
que es fa perquè pensam que justament és un camp on no es fa
pràcticament res. I aquest tema dels vols i de posar obligacions
o condicions a l’oferta d’allotjament pensam que van de la mà
i aquí hi ha un tercer actor implicat que són els majoristes de
viatges els quals també tendrien molt a dir, però evidentment si
hi hagués una seguretat, igual que hi ha amb el contracte
d’exclusivitat respecte de l’estiu, a l’hivern tendríem més vols,
vull dir, són coses que van concatenades. 

La tercera qüestió és l’IMSERSO, el turisme social, també
ens podríem referir al turisme sènior europeu, però l’IMSERSO
enguany sembla que se saldarà millor que l’any passat que va
ser un desastre, però pensam que les retallades també a nivell
d’Estat respecte del turisme d’hivern que almanco... en el més
immediat perquè sé que a Eivissa també té un cert pes, però a
Platja de Palma ho salvava bastant, el tema de l’IMSERSO.
Ningú no ens garanteix tampoc que per a l’any que ve les
perspectives siguin millors, ja dic enguany han millorat respecte
de l’any passat, però m’agradaria saber si també fan alguna
gestió respecte d’això. Perquè aquestes retallades a nivell
d’Estat i aquestes polítiques, aquest reformisme que vostès de
vegades proclamen també té conseqüències sobre el turisme; és
a dir, la davallada d’un 18% del turisme espanyol l’any passat
té a veure també amb el poder adquisitiu, amb la crisi, amb les
polítiques que es duen a terme.

Finalment, hi ha tot el tema de l’oferta cultural, de
restauració, altres productes turístics diferents, de vegades
complementaris del sol i platja. Són quatre àmbits d’incidència
en els quals m’agradaria que m’explicàs què és el que es fa per
evitar que torni passar una mica el que ha passat en aquesta
darrera temporada i no hi hagi aquesta descompensació entre
l’estiu i l’hivern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contestar el Sr. Conseller de
Turisme i Esports per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, molt bon dia. Bé,
intentaré un poc fer un resum d’això, que és més complicat del
que vostè planteja, i no és tan catastrofista com vostè ho
planteja, vull dir, ara li donaré dades perquè precisament en tots
aquests temes es fa molta feina i ja ho vàrem fer en la darrera
compareixença de fer l’exposició de tot el que es plantejava,
però bàsicament i un poc el bessó del que vostè planteja és
intentar modelar aquestes arribades durant els diferents mesos,
és a dir, intentar palAliar la sobresaturació de recursos dels
mesos de temporada alta per compensar aquestes arribades i
aquest nombre de turistes a la temporada baixa.

Això és el que intenta fer i defineix el Pla integral de turisme
de les Illes Balears que es va aprovar el 2012, precisament això
és el que intenta modelar i el que intenta resoldre, que és un
tema -com saben- històric, perquè ara li donaré dades i veurà
com és així.

De totes maneres li faria també una reflexió perquè la seva
pregunta és de dia 22 de gener i la temporada baixa..., les dades
que teníem a dia 22 de gener eren positives, per tant, no sé si...
si vostè ha retocat les de gener i febrer perquè és veritat que han
estat negatives, però en conjunt crec que estan palAliant la
tendència que els darrers anys teníem i ara li ho explicaré.

De totes maneres, hauríem de definir què és la temporada
baixa, perquè si vostès el que plantegen és que la temporada alta
són sis mesos, entendrem que temporada baixa són els altres sis,
i si entenem que els altres sis que són d’octubre a març és la
temporada baixa, podríem fer una sèrie de reflexions per fer un
poc d’història de quin és el retrocés o l’augment d’arribades que
hem tengut els darrers anys i després sí que li faré aquestes
reflexions de les quatre qüestions concretes que m’ha dit.

Si parlam del mes d’octubre de 2013, varen arribar a Balears
1.016.000 turistes. Des de l’any 2007 abans de començar la crisi
no havíem tengut un mes d’octubre tan bo, per tant hi ha hagut
un canvi de tendència a partir del canvi de temporada alta a
temporada baixa.
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Des de l’any 2009 i 2010, que han estat els pitjors de les
darreres sèries, amb 895.000 i 898.000 turistes, el mes d’octubre
ha anat millorant i s’han recuperat per tant a dia d’avui 120.000
turistes des dels anys 2008, 2009. S’han recuperat tots aquells
que es varen perdre entre el 2007 i el 2009 que varen ser
130.000.

Si analitzam la procedència d’aquests turistes, les dades
relatives al turisme internacional són excelAlents fins i tot
respecte de l’any 2007, que va ser també històric. A l’octubre
del 2007 varen arribar 817.000 turistes internacionals i l’any
2013 varen ser 918.000, és a dir, 100.000 turistes més. Això vol
dir que hi ha un canvi de tendència en el tema de l’allargament
de temporada. Entenem que l’allargament de temporada pitja
una part d’aquesta temporada baixa. 

Si parlam del mes de novembre, el mes de novembre del
2013 ens han visitat 173.000 turistes, és a dir, s’han perdut
7.500 turistes respecte a l’any 2012, però entre el 2007 i el 2010
es varen perdre 170.000; és a dir, la caiguda important de
turistes en temporada baixa varen ser els anys 2007 a 2010, no
l’any passat, és a dir, varen seguir caient 7.500 turistes, però han
canviat la tendència de caiguda important, no tant a turisme
nacional que ara també li comentaré, però sí en tema d’arribada
de turistes intencionals. Perquè des de l’any 2007 al 2010 es va
passar, el mes de novembre, de 400.000 turistes a 230.000.

El mes de desembre ens varen visitar 135.000 turistes i es
van millorar les dades del 2012 amb 8.500, i van superar fins i
tot les del 2011. Entre els anys 2007 i 2010 el mes de desembre
es varen perdre 180.000 turistes, per tant, podem dir també que
la tendència canvia, no caient com es caia des de l’any 2007 al
2010, sinó que fins i tot el mes de desembre s’ha recuperat.

El mes de gener ens han visitat 160.000 turistes, un 10%
menys que el 2013, és veritat. De totes maneres si vostè agafa
les sèries dels darrers anys veurà que entre els mesos de
novembre a febrer no hi ha un creixement o un decreixement
lògic sinó que va un poc..., idò modificant-se i ballant un poc un
mes o un altre, però al final aproximadament enguany sí que es
compensa.

Entre l’any 2007 i el 2010 el mes de gener també es varen
perdre 140.000 turistes i des de l’any 2010 fins ara només se
n’han perdut 10.000. Per tant, la tendència catastrofista de l’any
2007-2010 en aquests moments està aturada. És veritat que hem
de créixer encara molt en certs aspectes, en això... no és a curt
termini poder modificar aquestes tendències, per això es fa una
política que aposta per la diversificació, pel tema de producte,
pels mercats emergents, perquè a mig termini aquestes
tendències es puguin canviar definitivament.

El mes de febrer ens han visitat 171.000 turistes, un 10%
menys que el mes de febrer de 2013, però entre 2007 i 2010 se’n
varen perdre també 130.000. Per tant entenem... i ara també li
coment el mes de març, el mes de març de l’any passat ens
varen visitar450.000 turistes, 35.000 més que a l’any 2012;
56.000 que a l’any 2011, i 38.000 més que l’any 2010. 
Per tant, la tendència del mes de març és absolutament positiva
com la del mes d’octubre i per tant, tornam confirmar -com ja
vàrem dir l’any passat- que la temporada març-principis de
novembre de l’any passat va ser la millor dels darrers anys i
això és allargament de temporada.

Encara no tenim les dades d’enguany del mes de març,
perquè les tendrem a finals d’aquest mes, però apunta que ha
estat positiu i, segons la tendència anterior, ja que entre el mes
de març del 2007 i el 2010 es varen perdre 200.000 turistes
també, podem dir que hem tornat a dades del 2009 després de
començar la crisi.

Parlant dels quatre temes concrets que també... però volia
donar les dades perquè amb les dades és quan sabem realment
on ens trobam. 

El tema de vols, vostè sap i així ho vàrem explicar, ens hem
reunit amb majoristes de viatges, ens hem reunit amb línies
aèries que aposten per volar també en temporada baixa, el tema
rau en la creació de producte, en això estam fent, el tema rau
que al final hi hagi demanda, és a dir, si no hi ha demanda
lògicament poc podrem avançar. De totes maneres, hi ha la
voluntat, hi ha segons quines línies aèries i segons quins
majoristes de viatges que sí que comencen un poc abans les
seves arribades a les Illes Balears, però al final el que no
podrem fer és subvencionar aquests vols i per tant, ho hem de
fer amb una política turística de diversificació, de mercats
emergents, de modernització de les nostres destinacions i els
resultats els podrem veure més a mig termini.

Igual que el tema de les condicions de l’oferta de
l’allotjament, jo el tema de les contractes d’exclusivitat en
aquests moments els veig positius perquè és una demostració
que els grans majoristes de viatge continuen apostant per les
Illes Balears; a totes les fires a les quals hem anat en el darrer
any i mig les Illes Balears són destinacions estrella per davant
tota la resta, per tant, això és una traducció que els majoristes de
viatge i els nostres mercats emissors aposten per nosaltres a mig
i llarg termini. Això és el que ens donarà estabilitat, això és el
que ens donarà que les inversions per part de la nostra planta
hotelera i turística, no només hotelera, es puguin reconvertir,
ens puguem reposicionar i consolidar aquests canvis de
tendència que tenim.

El tema del turisme sènior europeu, jo també li ho anava a
comentar, no hem d’oblidar que en els mesos de desembre i de
febrer el turisme nacional ha pujat a les Illes, això també és una
dada molt important perquè com vostè sap i ha dit l’any passat
encara varen caure un 12%, però el canvi de tendència sembla
també que es consolida.

En el tema de l’oferta cultural, restauració, el que fem, vostè
sap que tenim en marxa totes les meses estratègiques de
producte, estam incorporant a tot el sector privat a tots els
òrgans de decisió de la conselleria i de l’ATB i per tant és allà
on entre tots, perquè tots hem d’anar cap al mateix objectiu i
tots, amb les propostes que es posen damunt la taula, són les que
desenvolupam nosaltres. Així està demostrat amb les 145
accions promocionals que a més enguany es duran a terme, tres
vegades més que les que es duien a terme abans, i més
destinades a producte específic i a mercats emergents. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el
Sr. David Abril i Hervás, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, conseller, jo crec que no he estat tan catastrofista en
la meva lectura, m’he remès..., evidentment la pregunta era de
gener, he cercat les dades més actualitzades que he trobat per
preparar la meva intervenció, les del mes de febrer per intentar
no caure tampoc en el catastrofisme i en tot cas la reflexió que
he posat damunt la taula era per mirar de canviar coses o de fer-
nos, d’alguna manera, pensar a tots si anam bé o no anam bé.

Vostè m’esmenta que d’alguna manera això ja està
encaminat amb el PITIB, nosaltres pensam que no basta, en un
tema tan estratègic com és la desestacionalització, paraula que,
per cert, no apareix en tota la Llei del turisme, doble motiu per
tant de preocupació. Li puc acceptar que en el mes d’octubre hi
ha un canvi de tendència, també s’ha de dir per relativitzar que
és un canvi de tendència relacionat amb que d’alguna manera
allargam el sol i platja que és el nostre principal producte
evidentment. I si això.... a veure, la temporada també es pot
allargar pel començament i pel final, és per on és més fàcil
allargar i desestacionalitzar, i si, a més, es compleixen les
conclusions, les conclusions..., esperem que no, del darrer
informe sobre canvi climàtic de Nacions Unides, idò tal vegada
tenim temporada tot l’any, però, ara fora bromes, crec que, no
és per llevar-li mèrit, però és probablement més fàcil allargar
temporada. Crec que per això les accions de la conselleria
sobretot s’han d’encaminar als mesos d’hivern, perquè les dades
del gener i del febrer són les que són, i hi ha un canvi de
tendència en allò altre que té a veure amb altres tendències del
turisme a nivell mediterrani i a nivell mundial, però això és així.

I crec que també és una mica gratuït entrar potser a
comparar anys un poc en funció de legislatures, perquè els
moviments turístics van una mica més enllà d’això, i de fet
després tenim altres preguntes, per exemple sobre el que han
estat els beneficis empresarials en aquests anys, i hi ha mescla,
hi ha per repartir per a tothom.

Sí que a nivell de propostes vull insistir en el fet que s’ha de
desplegar el màxim de mitjans administratius, polítics, tècnics,
econòmics, però pensam que el tema de la desestacionalització
és prou important com perquè el gruix del que es fa, més enllà
del producte en concret o més enllà de voluntat d’incidir en un
mercat emergent, com vostè mateix ha esmentat, el criteri,
l’estratègia, i crec que això va més enllà del PITIB, perquè és
una de les mancances del PITIB, ha de ser compartida amb el
màxim de gent possible, o sigui, posar tots els actors a una taula
-és una proposta que hem fet des del nostre grup parlamentari-
per parlar exclusivament de desestacionalització i de com
allargar la temporada; pensam que fa falta que compti amb més
gent, que compti amb els empresaris, que compti amb els
sindicats, que compti amb sectors que no són estrictament sector
turístic, però saben que el turisme al final és tot i que d’alguna
manera aquesta visita de turistes és el que pot dinamitzar altres
sectors de l’economia, des del sector agrari com fins i tot el
sector industrial.

Jo crec que aquí és un tema prou important, aquest d’allargar
la temporada i de com i en quin sentit la volem allargar, com
perquè es tengui en compte tothom. Per tant el convidaria a
seguir per aquest camí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, president. Sr. Diputat, la paraula
desestacionalització apareix unes quantes vegades a la Llei de
turisme. És més, s’incorporen aspectes que mai no s’havien
incorporat a cap llei, i a més lògicament en el Pla integral de
turisme també està incorporat perquè a més una de les bases tant
d’una cosa com de l’altra. Una altra cosa és que jo no sigui molt
partidari d’utilitzar-la molt, perquè crec que per arribar a la
desestacionalització fa falta bastant més recorregut, que és
aquest allargament de temporada de què parlam, perquè fa vint
anys que parlam de desestacionalització i no és un terme que
realment m’agradi.

De totes maneres, amb el tema d’asseure a una taula tothom,
el Pla integral ho introdueix, la llei també introdueix segons
quins òrgans on hi ha tots aquests, els òrgans de la conselleria,
hi ha totes les administracions i hi ha gran part del sector privat
i d’organització, i altres òrgans de la conselleria també, i tenim
oportunitat de poder parlar de moltes coses a molts de fòrums.
I a més precisament, i així ho vàrem avançar el mes passat,
estam fent feina en una sèrie de plans on incorporam i
involucram totes les administracions i tots els sectors, turístics,
no turístics, tot aquell que tengui alguna cosa a dir per
desenvolupar aquest pla de desestacionalització que hem
anunciat que volem posar en marxa, un pla de
desestacionalització seriós, un pla de mercat nacional, que ja
vàrem començar també l’any passat, i un pla de turisme i
esports que consideram que és un dels productes més
desenvolupats i que més importància tenen i més capacitat tenen
de poder arribar a un allargament un poc més..., d’incrementar
un poc més el tema de l’allargament de la temporada i fins i tot
desestacionalitzar.

És a dir, no estic d’acord que el mes d’octubre i el mes de
març sigui un allargament pel tema de sol i platja; precisament
els mesos d’octubre i de març són mesos on es practiquen molts
d’esports, sigui cicloturisme, sigui golf, senderisme, que és el
que a més -i les dades són allà- ens permet millorar les dades, i
jo em quedaria sobretot amb les dades de la temporada baixa
que hem passat ara, que no són molt diferents de totes les altres,
però sí que em quedaria amb una sèrie d’aspectes que sí que són
positius, perquè jo a més intent quedar-me amb la part positiva
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de les coses, que són les que ens permeten caminar cap als
objectius que tenim, que els tenim ben clars perquè són les dues
eines que hem aprovat, com la Llei de turisme i el Pla integral,
i és una primera... Que hem recuperat en mercat nacional, hem
recuperat en mercat nacional; que la caiguda de turistes
internacionals bàsicament ha estat per una caiguda del mercat
alemany, però que a més ja ens diuen del mercat alemany que
aquest any, enguany, serà un any rècord de mercat alemany. 

Per tant no és un tema que em preocupi excessivament. Em
preocupa la caiguda, per això es fan altres coses, però amb el
que sí em qued és que la despesa mitjana per turista d’aquelles
comunitats autònomes que han rebut més turistes internacionals
i més turistes alemanys en aquest cas són Catalunya i València,
amb una despesa per turista menor que la despesa per turista
d’aquí. Això vol dir que aquí ve un perfil de turista de més
qualitat, que probablement s’ha allotjat a establiments de major
qualitat, i això vol dir que a més l’esforç inversor que s’ha fet a
la planta turística de les Illes Balears s’ha traduït en la
consolidació de tot aquell turista amb un perfil mig alt i amb
una despesa major.

Per tant és vera que aquí potser han caigut percentualment
aquestes arribades internacionals, però aquestes comunitats
autònomes que han pujat ho han fet en base a minvar la qualitat.
Nosaltres apostam per un turisme de qualitat i això és la dada
positiva amb què em qued, que a més amb aquesta política que
tenim de producte turístic de mercats emergents, de
diversificació, a mig termini entenc que veurem els resultats, i
que com a mínim en aquests moments, comparant -i no és que
vulgui comparar legislatures, compar amb els anys que hi havia
abans-, hem canviat aquesta tendència, que crec que és allò
important.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 804/14, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a beneficis empresarials i nu conveni d'hoteleria.

I.4) Pregunta RGE núm. 991/14, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a conveni d'hoteleria i propera temporada turística.

I per formular conjuntament les preguntes 804/14 i 991/14,
relatives a beneficis empresarials i a nou conveni d’hostaleria,
intervé el diputat Sr. David Abril i Hervás, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. Bé, com saben es tracta de dues
preguntes. Diré l’enunciat de les dues.

La primera és com valora el conseller que, a pesar de
l’augment dels guanys en un 28,7% de les cadenes hoteleres, els
portaveus del sector hagin anunciat públicament que no
admetran millores en el conveni d’hostaleria que s’està
negociant en aquests moments, i avui fins i tot a la premsa hi ha
pàgines que van plenes d’aquesta qüestió. I si creu el conseller
que la negociació del conveni d’hostaleria i turisme, vista la
posició de la patronal, pot afectar la propera temporada turística.

Quasi quasi són dues preguntes que amb l’enunciat em
podria estalviar la intervenció, però com que la litúrgia
parlamentària convida al fet que ens hagués d’estendre,
procuraré no gastar els 10 minuts però sí abundaré una mica en
aquests arguments que ja van implícits a les preguntes.

El debat sobre el conveni d’hostaleria per a nosaltres no és
simplement una qüestió laboral. Un altre diputat em deia ara,
abans de la començar la sessió, “però, bé, què hi té a veure el
conseller o què hi té veure aquesta conselleria, fins i tot aquesta
comissió, amb aquesta qüestió?”, i jo crec que sí té molt a veure.
Té molt a veure amb el debat polític, té a veure amb el debat
social sobre la prosperitat compartida, que és compartida o no,
o que és concentrada. Jo vull i des del nostre grup volem que hi
hagi, a partir del turisme, una prosperitat compartida.

No parlam de qualsevol cosa quan parlam del conveni
d’hostaleria, estam parlant d’un conveni que regula les
condicions laborals de 112.000 persones, que són reals, amb
cara i ulls, afiliades a la Seguretat Social, i les seves famílies.
Per tant parlam d’una part important de la població de les Illes
Balears més enllà de les seves implicacions laborals; implica
parlar de condicions laborals, implica parlar de condicions de
vida, i també, dependent de com acabi tota aquesta història, de
quines són les perspectives de futur per a molta d’aquesta gent,
per a molta de la nostra gent, i per tant és una qüestió jo crec
que de preocupació social. No entrarem ja si, a més, això acaba
en un conflicte important, que evidentment tendrà unes
repercussions en termes de resultat de la temporada turística, de
percepció pel producte, que això es pot traslladar a altres
temporades. Jo crec que això és bastant obvi.

Jo sé que vostè em dirà que, bé, sí, que a una part tenim els
sindicats i que a l’altra tenim, bé, que en aquesta qüestió també
hi ha decisions empresarials en les quals no es pot entrar o que
no es poden discutir, però la qüestió molt clara per al nostre
grup, jo crec que molt clara per a moltíssima gent, per a la
majoria de gent que viu en aquesta terra, és que tenim a una
banda de la taula asseguts els sindicats -seran criticables per tot
el que es vulgui-, i a l’altra banda tenim una patronal hotelera
que, segons les seves pròpies dades i segons aquesta auditoria
que van encarregar fa molt poquet temps a Moore Stephens, de
2010 a 2012 han guanyat o han tengut un volum de negoci un
28,7% superior al que havien tengut anteriorment, i se suposa
que de 2012 ençà amb la Llei turística encara aquestes
perspectives deuen haver millorat. Que aquest volum de negoci,
diu aquesta auditoria, és en bona mesura també gràcies al fet
que s’han reduït els costos laborals; dit d’una altra manera, que
la rendibilitat empresarial ha crescut per damunt dels costos
laborals, i molt òbviament dels salaris de la gent que fa feina en



TURISME / Núm. 57 / 3 d'abril del 2014 759

 

el sector, que és molta gent en aquesta terra. O, dit d’una altra
manera, que ha disminuït -ho diu també l’auditoria- la ràtio de
treballadors respecte del nivell de facturació, i això també
hauria de ser una reflexió per a la conselleria perquè cada
vegada que ens diuen que tants d’hotels han pujat de categoria
jo també els dic que cerquin mecanismes amb el reglament per
fermar aquesta qüestió, no és cert que sobre la pràctica, com les
mateixes cadenes reconeixen, estiguin augmentant plantilles.
Això és el que diuen les seves pròpies auditories.

Per tant tenim a l’altre costat de la taula una gent que, a
pesar d’això, a pesar de ser el sector més beneficiat per la Llei
del turisme i per les actuals polítiques, a pesar que fins i tot
tenen, més enllà de l’explotació empresarial, tenen guanys,
tenen plusvàlues, com ha tengut en una sola operació dins la
declaració d’interès autonòmic a Magaluf una sola cadena 30
milions i busques d’euros, que això per facturar en explotació...,
no, per facturar no, per tenir això en benefici net de l’explotació
no ho fa cap cadena hotelera en el seu conjunt a les Illes
Balears, et diu, o et diuen, que res de pujades salarials, que com
a molt aquests 10 euros per treballador i any, de partida; més
flexibilitat laboral, que quasi quasi ja no els van bé ni els fixos
discontinus, segons com ens posem, volen transformar els fixos
en fixos discontinus i els fixos discontinus en temporals; que en
una qüestió que aquest diputat ha insistit molt, que és
l’externalització de serveis, i que ja duc mesos avisant que això
és un perill perquè a mig i a llarg termini pot implicar que
desapareguin les plantilles d’hotel, si anam a un model on es
redueix temporada, anam a contracte d’exclusivitat; els
empresaris, perquè la mentalitat és la que tenim, no tothom és
igual, evidentment, però anam al negoci fàcil d’aquests sis
mesos que tenc assegurats, al final una plantilla... -jo ara faig
d’advocat del diable-, per què vull una plantilla?, una plantilla
és una càrrega per a mi, no?, i resulta que dins el document de
la patronal aquesta és una de les qüestions que es posen damunt
la taula, que jo crec que és negativa ja no només en termes
laborals sinó en qüestió de qualitat turística. Subcontractar el
servei de recepció, subcontractar el servei de neteja de les
habitacions, subcontractar el restaurant... Bé, jo crec que això...,
més enllà, a més, de la competència deslleial respecte d’altres
sectors.

Jo crec que és tremend aquest panorama, que no està
compensada ni molt manco la balança, ni això és un conflicte en
el qual a més el Govern pugui navegar i pensar que tothom pot
guanyar o perdre el mateix.

Jo crec que, insistesc en part del mateix que li he comentat
abans, pens que s’han de posar condicions als hoteleres, a part
de donar-los facilitats; que hi ha d’haver obligacions. Jo crec
que si reps has de donar; fins i tot la ministra Báñez, quan va ser
fa poc aquí, d’alguna manera ho va insinuar i així ho varen
recollir els mitjans de comunicació, i pens que a més el Govern
ha de poder, i la Conselleria de Turisme en particular, perquè
això va molt més enllà que un simple conflicte laboral, ha de
tenir la possibilitat i la capacitat de mitjançar en aquesta qüestió.
Jo crec que, a diferència d’altres temes, en aquest tema han
tengut una posició bastant més neutral i no s’han alineat
directament amb els postulats de la Federació Hotelera. Jo crec
que si s’han d’alienar amb algú en aquest cas és amb el sentit
comú, i el sentit comú jo crec que en aquests moments, aquí i
ara i en aquestes circumstàncies, està de la part laboral i dels
representants dels treballadors i de les treballadores.

M’agradaria, per tant, saber si més enllà del que tenguin
pensat fer, si és que pensen fer alguna cosa, en el futur immediat
per evitar que això acabi desembocant en un conflicte més gros
del que ja hi ha, perquè el conflicte hi és quan les posicions són
les que són, i sobretot quan hi ha aquest desequilibri de poder en
favor d’una part, què és el que han fet fins ara i si pensa que
aquesta situació es pot redreçar de qualque manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Conseller de
Turisme i Esports, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, li explicaré un poquet tot el
tema per emmarcar el tema de les negociacions del conveni
colAlectiu, perquè crec que és un poc prest per parlar d’això,
perquè tots sabem aquestes negociacions dels convenis dels
darrers anys el que duren, com es van desenvolupant... Ara li
faré un resum. De totes maneres sí que li voldria recordar, i així
ho hem dit moltes vegades, que pensam que la rendibilitat, que
no sé si és aquesta d’aquests estudis que vostè diu o no, no ho
sé, jo tenc més dades i això, però no és qüestió potser ara
d’analitzar-les totes, però sí que hem dit que aquesta rendibilitat
de què es parla, d’aquestes bones temporades, d’aquesta bona
temporada que tendrem, lògicament això ha de revertir en
inversions a tota la planta turística que tenim, i lògicament tots
els actors que formen part d’aquesta indústria turística s’han de
veure beneficiats. Això ho hem dit diverses vegades i ho
continuam dient.

Ara bé, a aquestes alçades, primer, que la conselleria, és a
dir, no s’ha de ficar en segons quin tipus de negociacions perquè
això està taxat i està taxat per llei, i per tant el que sí podem és
escoltar, és donar opinió, però no liderar ni podem marcar regles
de joc perquè són les que són.

De totes maneres és lògic que les postures estiguin
distanciades. Sempre ho han estat, sempre ho han estat a les
negociacions d’aquests convenis, però també hem traslladat que
confiam que s’arribi a un acord, confiam de la responsabilitat de
totes les parts; confiam que unes temporades bones, una
temporada bona, no es vegi potser emmascarada per qualque
tipus d’afectació d’aquesta negociació.
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De totes maneres a les darreres negociacions d’altres
convenis -els darrers quinze anys n’hi ha hagut cinc més-, a cap
no hi ha hagut vagues, hi ha hagut convocatòries però no hi ha
hagut vagues, i a totes aquestes es varen acordar increments
salarials, a totes les negociacions es varen acordar increments
salarials, i la negociació va durar en tots els casos des del gener
o el febrer fins al mes de juliol, que és quan es varen signar els
acords. Per tant ara encara potser és prest, crec que ahir era la
primera reunió on realment es plantejaven i es posaven damunt
la taula l’articulat i les postures de cada una de les parts, i a rel
de diverses declaracions que jo he pogut veure també a la
premsa crec que hi ha acostaments, i hi ha declaracions d’una
part i d’una altra que diuen que probablement i segur que
s’arriba a un consens; si una part diu que s’arriba a un consens
lògicament jo entenc que és que hi haurà concessions de les
dues parts, i que hi ha voluntat de les dues parts perquè s’arribi
a un acord.

De totes maneres si parlam també de l’any 2012, que va
durar també fins al 23 de juliol la negociació, no va passar res,
no va passar res i la temporada va ser molt positiva; l’any 2012
varen arribar a les nostres illes 12.565.000 turistes, 275.000 més
que el 2011, i el 2011 no hi va haver cap negociació de conveni.
Per tant veig i entenc que això no va afectar les arribades de
turistes. Sí que pot afectar qualsevol tipus de conflicte a la
imatge que hem de donar a l’exterior, lògicament, però jo, ja li
dic, intent pensar en la responsabilitat de totes les parts per
arribar als acords necessaris perquè no haguem de parlar en
aquests termes.

A més, i un poc perquè vostè em demana quina intervenció
tendrem, és a dir, la conselleria competent en matèria de
convenis és la Conselleria d’Economia i Competitivitat, per tant
nosaltres tampoc no podem intervenir; però no hem d’oblidar
que a més en la negociació colAlectiva prima l’autonomia de
voluntat de les parts. Per tant nosaltres de moment som
espectadors, i a més deia al començament que fa un dia que
s’han començat a seure. L’article 37.1 de la Constitució
garanteix el dret a la negociació colAlectiva laboral entre els
representants dels treballadors i empresaris i la força vinculant
dels convenis. I els convenis són el resultat de la negociació que
constitueix l’expressió d’un acord adoptat lliurament. Aquesta
llibertat no ha de ser interferida. Per tant, jo crec que amb això
li contest per què no interferim en aquesta negociació.

Per tant, l’administració es manté al marge, sense perjudici
que la Direcció General de Treball pugui establir contacte amb
les parts implicades, a fi de tenir la informació de primera mà,
que això és una altra cosa. En qualsevol cas, en el supòsit de
conflicte, les parts tenen a la seva disposició el Tribunal de
Mediació i Arbitratge de les Illes, el TAMIB, com a pas previ
a l’execució de la vaga. Per tant, aquesta és la posició que en
aquest moment li puc dir i tornar reiterar que pensam i confiam
que es resolgui, que hi hagi responsabilitat per totes les parts,
que hi hagi consens, que hi hagi atracament i no haguem de
parlar ni de vaga ni de conflicte el mes de juliol d’enguany.

A part, li puc comentar també les declaracions del conseller
d’Economia, que fa fer declaracions, que esperava que els
empresaris hotelers i els representants dels treballadors
arribessin a aquest acord del conveni, perquè les dues parts
tenien ben clara la importància d’aquest conveni i també que les
parts tenen persones preparades per prendre decisions per al bé

comú, i els va animar que continuïn fent feina per arribar a un
acord que compleixi les expectatives de tots. No obstant, va
expressar la seva preocupació, que és la mateixa que jo també
expresso aquí, però amb la confiança, i ho torn dir, que no
arribem a cap tipus de conflicte el mes de juliol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el
Sr. David Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Conseller, vostè diu que és prest, m’ha posat d’exemple
altres negociacions de convenis; jo li dic que, bé, si el mes
d’abril en què estam, ja és prest, el juliol tal vegada farem tard,
als efectes d’evitar un conflicte que jo veig més enquistat que en
altres ocasions perquè el desequilibri de poder entre els actors
que estan asseguts a la taula de negociació és més gros que en
altres ocasions i en altres èpoques per exemple de bonança
econòmica.

Millores, vostè diu que el que volen i pel que treballa el
Govern és perquè les millores en la productivitat, en la
rendibilitat de les explotacions hoteleres, repercuteixin en el
màxim de gent possible, però a la pràctica això no succeeix així.
Les condicions laborals en el sector de l’hoteleria han empitjorat
en els darrers anys, les rendibilitats que s’han aconseguit
esmentant l’auditoria encarregada per la mateixa Federació
Hotelera, no ha estat negociada, ha estat per una imposició
d’una de les parts. No hi ha hagut negociació i el que es vol amb
aquesta negociació del conveni és ratificar aquesta situació. La
pelAlícula d’aquests dies, que també hem vist a la premsa, de la
condemna, afortunadament, i jo crec que compartida pel
Govern, d’aquest empresari d’Eivissa, el Sr. Ferré, és una mica
una caricatura de l’explotació, però n’hi ha d’explotació també
dins el sector de l’hoteleria, malauradament. I ja dic que no
tothom és igual, no vull generalitzar en això, però sí que siguin
conscients que la situació de partida és molt desigual entre els
actors d’aquesta pelAlícula. 

Que està clar que la conselleria té unes competències i no
unes altres. Jo no li deman que s’erigeixin en àrbitre del
conflicte laboral, perquè evidentment no és la seva competència;
ara, que la conselleria sí que pot fer alguna cosa per d’alguna
manera reequilibrar aquest desequilibri de poder que en principi
hi ha a l’hora de veure diferents actors asseguts a una taula, sí,
que sí que poden tenir alguna iniciativa, des de l’àmbit exclusiu
de les seves competències.

Jo li he suggerit en altres ocasions, a vostè i a l’anterior
conseller, per exemple amb el reglament de la Llei de turisme
tenen una oportunitat, si ho vol entendre m’entén, però si no, no.
Els ho he plantejat en el tema del tot inclòs, perquè allà on
s’aplica el tot inclòs, també coincideix moltes vegades en
establiments que són els que més precaritzen la seva mà d’obra.
Vols tot inclòs? Molt bé, allarga la temporada, obligació de tenir
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més mesos oberts en l’any qui opti per la pensió completa
integral, com diu la Llei de turisme. Perquè els treballadors i
treballadors són els primers que volen treballar més mesos, no
volen que la temporada s’escurci a 7 o a 6 mesos. Introduint
indicadors de qualitat, amb el reglament de la Llei de turisme,
com li vaig suggerir a la seva darrera compareixença, perquè
associat a l’augment de categoria hi hagi un augment també de
les plantilles i de la qualificació professional. 

Tot això és marge de maniobra, i més coses, més exemples
que ara no tenc temps per allargar-me en aquest torn de rèplica,
que faria que una part dels qui s’asseuen a negociar en aquesta
taula, que van molts inflats i que, en part, van inflats gràcies a
la seva política -i em sap molt de greu dir-l’hi, però és així-; és
a dir, si tu estàs avesat a què et donin i a no donar, doncs vas
inflat, i bé, i tu t’ho empassaràs, i el que tenc a l’altra part de la
taula s’ho empassarà. I els conflictes, malauradament, es
negocien així, en aquest cas, insistesc, amb una relació de poder
molt desigual amb la qual, des de la conselleria..., insistesc, si
em vol entendre m’entengui, però tenen possibilitat d’intervenir
dins l’àmbit de les seves pròpies competències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el
conseller de Turisme i Esports, per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, President. Sr. Diputat, m’agradaria fer un
comentari, crec que ha estat un poc desafortunat en l’exemple
del cas d’Eivissa, perquè jo crec que tenim uns empresaris
exemplars que són referent, crec que això és el que ens fa, més,
estar a segons quins nivells a nivell internacional, i per tant,
m’agradaria deixar constància d’això.

Per altra banda, em parla del reglament, em parla del
reglament d’un seguit d’aspectes, que estan recollits a la llei,
que en el reglament segons quins aspectes a més, es
desenvoluparan i en segons quines coses van en la línia que
vostè diu, però, i tornam entrar en el tema del tot inclòs, que
vostè sap perfectament que no es poden limitar segons quins
aspectes. És més, vostès l’any 2009, 16 de juny del 2009, varen
firmar l’acord global de la Mesa del turisme, on, en el tema del
tot inclòs, varen dir: “Les dades sobre el nombre d’establiments
turístics comercialitzats sota la modalitat del tot inclòs
aconsellen no avançar en el debat sobre possibles regulacions
específiques”. Ho deien vostès, ho deien vostès. Nosaltres hem
fet cas al que deien vostès, perquè pensam que a més és que no
podem fer una altra cosa, però sí que hem incorporat temes de
plans de qualitat, temes d’obligació de què hi hagi certs aspectes
que s’han de complir, restrictius en el tema del tot inclòs, però
pensant en la imatge del destí i pensant també en la
competitivitat que pugui tenir també l’oferta complementària de
l’entorn.

A més, jo en el tema del tot inclòs, i crec que s’ha de
comentar, és a dir, tota la Llei de turisme ha fet molt de bé per
intentar que hi hagi..., perquè no hem d’oblidar que segons
quins establiments hotelers es dediquen a vendre llits, no es
dediquen a vendre altres coses, el que passa és que, per la
necessitat d’oferir un producte de qualitat, en segons quins
casos els majoristes de viatges exigeixen que aquell 4 estrelles
que ven al seu client, s’ofereixi, i si no s’ofereix fora del seu
establiment, s’haurà d’oferir dins el seu establiment. Jo crec que
en això la Llei de turisme ha aconseguit donar marge i donar
eines perquè els establiments es puguin posicionar d’una altra
manera, i ha permès, i a la Platja de Palma crec que a curt i mig
termini ho podrem veure, ha permès segons quines eines que
permetrà que l’oferta complementària també es modernitzi i es
reposicioni. Quan nosaltres aconseguim que un destí ofereixi
aquella qualitat que ofereixen els establiments turístics ubicats
en aquell entorn i en aquella zona, aconseguirem minvar part
d’aquest tot inclòs, el qual, a més, jo no crec que estigui tan
estès com vostès diuen. Però bé, és un comentari perquè vostè
l’ha fet.

De totes maneres sí que voldria remarcar una altra vegada,
sobre el tema que vostè anomena “prosperitat compartida”,
nosaltres pensam que les eines que ha donat la Llei de turisme
per al reposicionament dels establiments turístics, per a la
creació de serveis que no existien en aquests establiments
turístics, pels augments de categoria que s’han fet -i no tornaré
repetir les dades, les tenc aquí, però ja les hem repetit moltes
vegades-, de tots aquests establiments turístics, el que fan és que
se pugui augmentar l’activitat econòmica de certs sectors, no
només turístics, sinó també de la construcció, de la indústria,
etcètera, i per tant, també augmentar la creació de llocs de feina
a altres sectors que indirectament, gràcies a l’activitat
econòmica dins el sector turístic, s’han pogut crear.

I jo crec que parlant una altra vegada del tema del conveni,
nosaltres confiam que s’arribi a un acord el més aviat possible.
Li torn dir que crec que és prest, perquè la reunió on varen
marcar posicions les dues parts, es va celebrar ahir, per tant,
abans poca cosa es podia analitzar o fer. I que esperem que la
responsabilitat de totes les parts al final es demostri a l’acord
que es pugui arribar el mes de juliol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 990/14, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a rànquing d'eficiència de portals turístics.

Per formular la pregunta RGE núm. 990/14, relativa a
rànquing d’eficiència de portals turístics, intervé el Sr. David
Abril, per un temps de deu minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. També dir-li que..., vostè m’ha dit que..., permeti’m
la llicència, ja que m’he estalviat una pregunta, que he posat
l’exemple del Sr. Ferré, dient que és una caricatura de
l’explotació, però que explotació n’hi ha i vostès mateixos han
inaugurat hotels de grans cadenes que llavors al cap de mesos
ha sortit Inspecció de Treball, hotels que en aquests moment
s’estan reformant i que han tengut el mateix problema. I si no
fos un problema real, el Govern de les Illes Balears no hauria
firmat fa poques setmanes amb el Ministeri de Treball, un acord
per perseguir el frau laboral, el qual s’ha incrementat a les Illes
Balears. Això agradi o no agradi, i molt particularment a un
sector on la precarietat ha crescut notablement.

Bé, ja està sobre aquesta qüestió.

Sobre el tema de com valora el conseller..., aquests són els
termes de la pregunta, que les Illes Balears ocupin el lloc 14 de
les 17 comunitats autònomes de l’Estat en el darrer rànquing
d’eficiència de portals turístics. És una pregunta que no li
hagués fet, perquè m’apassionen més altres temes pel que fa al
turisme, si no fos perquè em vaig cansar de sentir, a vostè
encara no tant, però sobretot a l’anterior conseller, cada vegada
que venia aquí i cada vegada que li demanàvem sobre qualsevol
tema i sobretot sobre promoció, parlar de “mi escaparate” i de
com de bé ho feien vostès en aquesta qüestió. I perquè a més fa
pocs dies em va arribar una resposta a una altra pregunta, en
aquest cas del vicepresident, on li demanava per què el mes de
novembre, quant a la World Travel Market, l’acte central era un
dilluns i el dimarts el president no va venir al ple, perquè el
dilluns havia anat a una altra cosa a Madrid, i no ho havia pogut
compatibilitzar, i la resposta del vicepresident, ha estat que a la
World Travel Market el Sr. Bauzá havia de presentar un
projecte que era una proposta pionera en l’àmbit mundial, en el
tema del turisme intelAligent d’”escaparate”, d’acord? Si no fos
per això..., perquè vostès són molt triomfalistes, vostè abans
m’ha acusat de catastrofista, no vull ser catastrofista tampoc, ja
li dic que tot això que li demanaré ara és molt relatiu, perquè no
ens fa ser a la cua en termes de lideratge turístic, però sí que és
un tema que s’ha de treballar i que tampoc no han de caure
vostès en el triomfalisme. Jo no cauré en el catastrofisme, però
vostès no caiguin en el triomfalisme. 

La realitat és que hi ha un estudi molt interessant, a més, que
els ho recoman, molt recent, es va presentar el mes de gener,
finançat pel Ministeri d’Economia, dins el marc del projecte
Codetur, és un projecte d’investigació, de recerca sobre temes
de turisme i innovació, en el qual a més hi ha la Universitat
Pompeu Fabra, que també és líder juntament amb la nostra
Universitat en recerca en tot el que té a veure en turisme, i és un
estudi que ha estudiat els portals turístics de les comunitats
autònomes, els portals públics evidentment, i ha analitzat la seva
qualitat i òbviament lligat a la qualitat, el rendiment d’aquests
portals. I les Illes Balears surten molt mal parades en aquest
estudi, malgrat que, com diu el vicepresident som súper
capdavanters. Segurament han introduït millores i ara me les
explicarà el conseller, però la qüestió és que en aquest estudi,
que és d’ara i que és en relació amb el 2013, no en relació amb
el 2011, ni al 2010, que tal vegada estava pitjor, no sortim molt
ben parats.

És un estudi seriós, no és un estudi basat en enquestes fetes
a l’atzar, ni a mida de ningú, basat en l’índex de qualitat de
webs i que té en compte diferents paràmetres, des de paràmetres
tècnics, comunicatius, relacionats i tot el que té a veure amb la
interacció, amb la persuasió, molt important a l’hora de vendre
en aquest cas un producte turístic. I Balears normalment surt
molt mal parada en totes aquestes qüestions i justament en els
temes de distribució i comercialització som els darrers. En tema
d’interactivitat i concretament de mobilitat, ni apareixem
pràcticament.

Jo supòs que la conselleria coneix aquest estudi i sobretot
m’interessaria saber si han pres nota de la conclusió i què fan en
aquests moments per millorar-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el conseller de Turisme i
Esports, per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, President. Sr. Diputat, li hauré de fer un
comentari del que ha dit, perquè nosaltres, miri, nosaltres..., i la
Llei de turisme ho incorpora, lluitam contra la competència
deslleial, contra l’intrusisme i contra l’oferta ilAlegal. Per tant,
el conveni firmat amb la ministra crec que va, a més, en aquesta
línia i és molt bo; però això no lleva, i ho torn repetir, que els
nostres empresaris siguin un referent i siguin un exemple. Jo
voldria deixar-ne constància, i no té res a veure que s’hagi
firmat un conveni, simplement va en la línia del que nosaltres
pensam, i que abans no s’havia fet res i la mateixa competència
deslleial, el mateix intrusisme i la mateixa oferta ilAlegal existia,
ara sí que es fa feina en això.

Parlem de les pàgines web. Aquest estudi, crec que la
comunitat autònoma que té la puntuació més elevada té un 66,
per tant, el nivell és bastant baixat, és a dir, no n’hi ha cap que
tengui un notable. I no n’hi ha cap que tengui un notable perquè,
a més, ningú no s’ha posat seriós en tot aquest tema i
precisament nosaltres l’any passat, i per això s’ha explicat prou
vegades aquí, perquè, a més, pensam que és un projecte pioner
i que serà un projecte que canviarà la manera de posicionar les
nostres marques a nivell mundial, és l’aposta que nosaltres
tenim.

Si vol, també farem un repàs de cada un dels aspectes que
valora l’informe. Pel que fa als paràmetres de la pàgina d’inici,
en aquests paràmetres es tenen en compte si la destinació es
reconeix fàcilment, si es presenten vídeos introductoris, si es
permet l’elecció prèvia de l’idioma o si l’usuari té la possibilitat
de registrar-se. Bé, prèviament a això m’agradaria dir que
nosaltres ja no fem feina, ja no farem feina en pàgines web,
perquè una pàgina web no posiciona una marca, posiciona una
marca una feina conjunta que és el projecte que tenim en marxa.
Una pàgina web pot ajudar, lògicament el projecte que tenim en
marxa doncs recollirà una pàgina web, com no pot ser d’una
altra manera, però no posiciona les marques d’una manera
homogènia i competitiva i sí ho farà el projecte que nosaltres
tenim en marxa.
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Bé, en els temes de la pàgina d’inici, Balears és la setena i
la situa per damunt la mitjana, i La Rioja i Andalusia són les
millors posicionades. Faré un repàs ràpid perquè..., en els
paràmetres de quantitat i qualitat del contingut, Balears està per
davall la mitjana i Navarra i Múrcia són les millors
posicionades. Pel que fa al paràmetre d’interactivitat, Balears és
la pitjor valorada i és la pitjor valorada perquè és una pàgina
web que a la legislatura passada li varen dedicar zero euros per
modificar-la, o per actualitzar-la. I a més, ens vàrem trobar que
4 milions d’euros d’inversions estatutàries, destinades a la
millora, no d’una pàgina web, sinó a la creació d’una plataforma
logística, es varen gastar en despesa corrent i no es varen
destinar al que s’havien de destinar. Com vostè ha dit, aquestes
coses es veuen també a mig termini. 

Per tant, això..., i em sap greu parlar de la legislatura
passada, però és que venim d’on venim, i realment tenim
aquestes dades, que jo no dic que no siguin importants, perquè
jo li don la importància que tenen, però si tenim aquestes dades,
són producte de la feina feta els darrers anys i de 4 milions
d’euros que s’havien de destinar a una plataforma logística,
destinar-los a despesa corrent i no destinar un euro a modificar
aquesta pàgina web, que ja li dic, que jo no crec en les pàgines
web, que crec en altres projectes. Però bé.

En resum, en els paràmetres de comercialització Balears és
la pitjor valorada i en aquest punt, per exemple jo hi estic
totalment d’acord, una administració no s’ha de dedicar a
comercialitzar res, s’ha de dedicar a posicionar les marques allà
on toca i la comercialització correspon lògicament al sector
privat. Nosaltres hem de donar les eines necessàries perquè es
pugui i això és el que es definirà en el projecte de l’Aparador
turístic intelAligent.

Els paràmetres de persuasió, cap de les pàgines web de les
17 comunitats autònomes actuen com a element de persuasió,
seducció o enamorament, per això nosaltres anam un pas més
enllà i hem posat en marxa el projecte de l’Aparador turístic
intelAligent que li coment que serà únic en el món, per això la
importància que li donam, amb l’objectiu principal de modelar
la demanda mitjançant una potent gestió de la marca basada en
seducció i persuasió que permet fer més receptius els segments
de mercat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el
Sr. David Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Està clar que el nivell de totes les comunitats autònomes en
aquesta qüestió i per això  també el projecte del Ministeri
d’Economia, entenc, no?, per fer recerca en aquesta qüestió, el
nivell és baix, però la majoria aprova, Balears no. Això ho hem
de tenir en compte, i no és el mateix treure un sis a un examen
que treure un quatre, si no demani-ho a la Sra. Camps o al Sr.
Wert a veure què troben.

Que m’utilitzi l’herència rebuda tres anys després i fins i tot
per parlar d’un portal web, crec que és un poc extemporani, però
té llicència per fer el que vulgui.

M’ha parlat sobretot de posicionament, vull dir, l’aspecte...,
parla d’altres qüestions, evidentment la interactivitat, del nivell
diguem d’atractiu i de motivació, d’invitació a qui interactua
amb el mitjà que sigui, sigui una web o sigui un altre tipus de
producte amb el qual vostè em diu que treballen, però el
posicionament és important, però no és l’únic. I li vull recordar
que aquesta qüestió i treballar bé aquests temes són importants
també per desestacionalitzar, encara que no li agradi la paraula,
a mi tampoc no m’acaba de convèncer, com no m’agrada
tampoc la d’oferta complementària, però mentre cercam
paraules adients per a això, de moment ens entenem.

I vull recordar-li que el 61% dels turistes que varen visitar
l’Estat espanyol el 2012, darrer any en què hi ha dades
disponibles, varen fer servir internet com a una eina prèvia per
decidir-se en la seva visita, i en el cas de Canàries, que està molt
ben desestacionaltzada gràcies a altres factors, és més d’un
70%. No sé si tenen dades, per exemple, respecte del que suposa
això a les Illes Balears, però més que disposar de dades, que
supòs que són accessibles per a tothom, això ens ho hauríem de
plantejar també com a objectius i són objectius que permeten
diversificar tant en l’espai com en el temps, com en el tipus de
productes als quals poden accedir els nostres turistes per visitar-
nos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé
el Sr. Conseller de Turisme i Esports, per un temps de cinc
minuts.

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

Moltes gràcies. És veritat que de cada vegada més el tema
de contractació on line va a més, però ja li ho dic, no és un tema
de posicionament d’una pàgina web concreta, és a dir, és un
tema de posicionament de les marques i gràcies a Déu les
nostres marques sí que són de les millors del món, és a dir,
segurament si ens presentàssim a l’examen de les marques
trauríem excelAlent, i aquest examen al qual ens presentam o que
ens presenten ara la veritat és que no em preocupa molt, però si
em preocupàs seria producte de la nulAla inversió que es va fer
en una pàgina web, però ja li dic, una pàgina web per a mi és
un..., no té cap repercussió, és a dir, el nostre projecte va molt
més enllà.
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El nostre projecte va en el tema de creació d’aplicatius, de
ser amfitrió quan el turista arriba aquí, de tenir un contacte
continu amb el visitant que ens arriba aquí, que és el nostre
potencial, 13 milions de turistes que vénen aquí, si aconseguim
interactuar amb ells idò és la millor manera de poder fidelitzar,
de poder..., idò que es traslladi també a altres àmbits i per tant,
el tema de la pàgina web està molt bé, està molt bé que aquest
informe digui que no n’hi ha cap a tota Espanya que no tengui
ni notable i que en certs aspectes no haguem avançat res, perquè
això ens deixarà i mostrarem, perquè enguany ja hem tret la
licitació de l’inici de l’Aparador turístic intelAligent, la qual
supòs que en un mes o mes i mig es podrà adjudicar i es podrà
desenvolupar durant enguany, i això ens situarà per davant
d’absoluts...., de tots els nostres... no competidors, sinó que crec
que ens posicionarà en el nivell en què poden estar, fins i tot,
ciutats com Nova York o Boston que sí que tenen eines similars
a aquestes i que funcionen.

De totes maneres, i parlant de l’informe, la comunitat millor
posicionada és Galícia que ocupa la posició 9 en recepció de
turistes internacionals, és a dir, va rebre un 7% dels turistes que
rebem nosaltres, per tant, al final idò no té correlació tampoc
una cosa amb l’altra, eh? En canvi la comunitat que més turistes
internacionals va rebre el 2013 va ser Catalunya i està a la
posició número 12 i hem vist també que aquests mesos de gener
i febrer també ho està incrementant i segueix en la posició 12.

Això què vol dir? Això vol dir que aquest tipus d’eines
d’una pàgina web convencional, molt bé, és una cosa més, però
no posiciona realment les marques on toca. El nostre projecte -i
per això se’n parla tant- sí que ho farà, ja ho veurà.

El cas de Balears, que ocupa el lloc 14, ha estat la segona
comunitat que més turistes internacionals ha rebut, per tant,
m’agrada més aprovar aquest examen que no aprovar l’examen
del ministeri d’un informe que a més li don la importància que
té.

A més, li donaré una dada més, a l’any passat Extremadura
es va gastar més d’1 milió d’euros en la seva pàgina web, no en
una eina com la nostra, sinó en la seva pàgina web i ocupa el
lloc 16 -ocupa el lloc16. Per tant, crec que aquí l’important,
molt més que la pàgina web, és el coneixement turístic i crec
que el coneixement turístic, amb els projectes que posam en
marxa nosaltres tenint en compte el coneixement turístic ubicat
al Parc Bit i a d’altres empreses, crec que és cap on hem d’anar.
Lògicament jo som absolut defensor de les noves tecnologies,
no m’agrada dir internet tampoc, però perquè ens entenguem
d’internet i per tant, anam per aquest camí, però això de la
pàgina web trob que és un... és un detall dins tot això.

El nostre aparador, per resumir, respon a estratègies d’open
government, connectant tot l’actiu turístic dels ajuntaments , és
a dir, des de baix de tot amb el Govern per crear un nivell de
continguts atractius que permetin respondre a objectius de
seducció a la nostra marca, a cadascuna d’elles; aprofundir en
el tema de l’amfitrió, permetre a tothom sentir-se com a ca
nostra, gràcies a l’accés a tota la informació ordenada, ordenada
metre quadrat a metre quadrat del nostre territori. I també
permetrà conèixer les tendències futures de la demanda i el seu
comportament un cop a la destinació. És a dir, ha de ser una
eina no per fer estadística del que ha passat, és a dir, no per fer
una autòpsia, perquè això serveix pel que serveix, per discutir

els números, sinó per veure a veure què podem modelar i on
podem actuar per canviar les coses a curt i mig termini. Crec
que això és l’important.

Però bé, simplement recordar-li això, és a dir, no es va fer
cap inversió en aquest sentit, hem aconseguit salvar aquestes
inversions estatutàries de les plataformes logístiques perquè
tenim una pròrroga fins a l’any que ve per executar-ho i ho hem
posat en marxa i jo crec que tendrem unes eines molt potents
que continuaran posicionat les nostres marques on han d’estar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat de les
preguntes i abans de passar al debat del segon punt previst per
l’ordre del dia d’avui, agraïm la presència del Sr. Conseller de
Turisme i Esports i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2495/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació de
la secretària d'Estat de Turisme del Govern d'Espanya.

Passam al debat del segon punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 2495/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació de la
secretària d’Estat de Turisme del Govern d’Espanya. Per
defensar la proposició no de llei en qüestió per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, fa un minut acabam
d’acomiadar el Sr. Martínez, conseller de Turisme; conseller de
Turisme que a l’última ITB va tenir l’oportunitat de queixar-se
a la Sra. Isabel Borrego sobre la pujada escandalosa de la taxa
d’ajudes a la navegació marítima que fa uns dies vam debatre
aquí. 

És la pujada de la taxa l’enèsima decisió fiscal del Govern
Rajoy contra el turisme, aquest sector que el PP sempre diu que
és estratègic i sembla que quan diu que és estratègic, el sector
turístic, diria que volen dir que el ministre de Turisme, perquè
el ministre Soria també és ministre de Turisme, no només
ministre de prospeccions, sembla que el Ministeri de Turisme i
tot el Govern Rajoy fan totes les estratègies possibles per
enfonsar el sector turístic cada vegada més i cada vegada més
a cop de fractures, fractures geològiques com les que podrien
provocar les prospeccions, però també fractures socials en
permetre l’espoli de la dignitat dels treballadors per part dels
empresaris gràcies a la reforma laboral; fractures ambientals,
gràcies a la Llei de costes, tot i que aquí el Govern Bauzá hi
colAlabora entusiàsticament amb la Llei de turisme, la Llei del
sòl i ara també amb la Llei de ports i amb la Llei agrària;
fractures econòmiques en afavorir descaradament les
destinacions turístiques amb AVE en contra de les que
necessiten l’avió. La taxa nàutica d’ajuda a la navegació
marítima és de moment només la darrera clatellada del Govern
Rajoy a la indústria turística.
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El conseller de Turisme es va poder queixar -com deia- a la
Sra. Borrego a la ITB que va dir que farien tot el possible per
tirar enrere la taxa nàutica. De moment serà l’any que ve si és
que és així, tendrem oportunitat de parlar-ne quan arribin els
pressupostos generals de l’any que ve, a veure si efectivament
aquesta taxa que ara prometen que tornaran allà on era..., si ho
faran o no ho faran o serà com totes les altre promeses, paraules
que el vent se’n du.

Tal com va afirmar, però, davant el plenari d’aquest
parlament el Sr. Martínez, no va poder sentir, ell, dir a la Sra.
Borrego a l’ITB que les prospeccions no pretenien cercar
petroli, sinó gas, possiblement sigui cert que el conseller no ho
va sentir perquè no li ho va dir a ell, que cercarien gas i no
petroli, ho va dir als nostres clients preocupats com estaven, i
així li van demanar per les greus repercussions de les
prospeccions en si. No parlaré de la gravetat de les prospeccions
perquè s’ha fet, es va fer ahir una vegada més, n’hem parlat
diverses vegades i lamentablement segur que encara n’haurem
de parlar bastant més.

Convindran, però, que sembla incomprensible que la
responsable de fer que el nostre negoci funcioni digui als
nostres clients, sigui tan irresponsable de dir als nostres clients
una cosa per una altra, que els enganyi, que banalitzi un fet de
la transcendència de les prospeccions quan hem vist que fins i
tot el Sr. Matutes, per una estona, tampoc no ens passem, s’ha
posat la samarreta ecologista.

“Madrid miente a los alemanes, les dice que en Balears
buscan gas, no petróleo. El Ministeri de Turismo ha utilizado
los encuentros privados con tour operadores alemanes durante
la feria de Berlín para mentirles sobre las prospecciones en
aguas de turismo, según confirmaron por separado tres fuentes
distintas de los gigantes del turismo alemán Thomas Cook y
TUI, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego les
dijo personalmente....” açò, que cercaven gas “durante un
almuerzo celebrado el miércoles”.

Les revistes de turisme alemanyes ja en parlen, els diaris
alemanys ja en parlen. “Ya han empezado” -segons diu la
crònica del Diari de Mallorca referint-se a la ITB- els diaris
d’Alemanya “a difundir informaciones sobre las propuestas del
Gobierno Rajoy, de ahí que la preocupación sea máxima entre
los tour operadores”.

L’executiu nostre, d’aquí, ja ha dit que també rebutja les
prospeccions i que cerquen gas, però cerquin allò que cerquin
les prospeccions, cert que poden cercar petroli i també poden
cercar gas, és igual de dolent per al nostre futur turístic tant una
cosa com l’altra, però no tothom va anar a Berlín a fer el mateix.
El petroli també va arribar a Berlín de la mà del Sr. Paulino
Ribero, president de Canàries, que no va tenir cap problema a
parlar d’aquesta qüestió, perquè sap que pot crear alarma i que
per tant hem de resoldre aquest problema com més aviat millor.

Com deia, la Sra. Borrego ha justificat les prospeccions, les
ha defensades i així a la Mesa de Turisme va entregar un
informe elaborat pel seu departament on deia que no passa res,
que tranquils, endavant amb les atxes, amb les prospeccions,
donava arguments i comparava les prospeccions al Mediterrani
amb prospeccions que es fan a altres llocs del món, a Itàlia, a
Venècia, a Califòrnia, etc. 

El Sr. Matutes, gens sospitós d’ecologista, tot i que ara es
posi una samarreta blava de tant en tant, va ser qui ha alarmat,
va fer públic aquest informe entregat per la Sra. Borrego. Però
és clar, sabem que la Sra. Borrego és secretària d’Estat, però,
qui és la Sra. Borrego, quina relació té amb les Illes Balears?
“Bauzá consigue Turismo y se lo lleva Borrego en lugar de
Ramis”, El Mundo, de 31 del 12 del 2011, “todos los nombres
los ha propuesto quien les habla”, va dir el Sr. Bauzá; és a dir,
el Sr. Bauzá s’adjudica la paternitat del nomenament de la Sra.
Borrego. “Bauzá diu que Borrego farà més competitiu el
turisme balear”, Europa Press de 3 de gener de 2012, “Borrego
promete una fiscalidad preferente para los empresasrios
turísticos”, fiscalidad preferente.

“Madrid preveu donar una tracte preferencial als aeroports
de Balears i Canàries”, Diari de Balears del 17 de gener de
2012. Uns dies després, dia 4 d’abril de 2012, “las tasas
aeroportuarias subirán una media del 18,9%”, tracte preferent.
“La subida de tasas encarece los vuelos de residentes y
amenaza el turismo”, Diario de Mallorca de 5 d’abril de 2012,
tracte preferent.

El Sr. Javier Mato “el expolio que sonroja”, 8 del 4 de 2012,
El Mundo, tracte preferent. “Son Sant Joan perderá hasta
278.567 turistas por la subida de las tasas”, Diario de
Mallorca de 10 d’abril de 2012, açò és un tracte preferent, el
tracte preferent que aquesta persona, la paternitat del seu
nomenament s’atribueix el Sr. Bauzá, açò és el tracte preferent
als aeroports de les Illes Balears de la Sra. Borrego.

Deia el Sr. Miguel Manso al Diario de Mallorca de dia 8
d’abril de 2012: “Borrego, una carrera imparable de
renuncios. La secretaria de Estado de Turismo Isabel Borrego
prometió al Govern balear que la Platja de Palma contaría con
una partida de 1 millón de euros en los presupuestos generales
del Estado. Las cuentas presentadas por el ministro Montoro
afectan a Borrego, la cantidad asciende a 250.000 euros a
repartir con San Bartolomé de Tirajana, Puerto de La Cruz y
Costa del Sol. Borrego acumula ya tres renuncios en sus pocos
meses de ser secretaria de Estado: ni se ha bajado el IVA
turístico ni se han congelado las tasas aeroportuarias ni se ha
apostado por la Platja de Palma”, paternitat del Sr. Bauzá,
tracte preferent.

També va prometre, però, la Sra. Borrego el tema de l’IVA
turístic: “El Gobierno central rectifica y opta por no bajar los
impuestos al sector turístico”, Diario de Mallorca. “Borrego se
resiste -ella en persona- a descartar la subida del IVA turístico
a pesar de la presión del sector, los hoteleros angustiados por
la subida del IVA y las tasas anuncian huegas”, 6 de juliol de
2012. Mentrestant el Sr. Bauzá, El Mundo de 10 de juliol de
2012, es feia fotografies amb el Sr. Montoro “el Gobierno no
subirá el IVA al tursimo”, en conseqüència dos punts més
d’IVA per al turisme.
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“Isabel Borrego, secretaria de Estado: lo que está saliendo
en prensa no es información contrastada, son sólo comentarios
porque no hay ninguna decisión tomada, pero en cualquier
decisión que se adopte se tendrá en cuenta la prioridad del
sector turístico.” Açò és Hosteltur, de juliol a agost de 2012.
Mentrestant, Hosteltur, de 17 de juliol de 2012, també, “cuando
España piensa sobre el IVA -va pujar dos punts- Grecia,
Irlanda y Portugal lo bajan”.

És a dir, mentre els nostres competidors, països rescatats,
baixaven l’IVA al turisme, la Sra. Borrego permetia i defensava
la pujada de dos punts a Madrid. “La subida del IVA turístico
peor que el derivado de la ecotasa”, qui ho diu és la Federació
Hotelera de Mallorca, res perillós. “El turismo de golf recibe un
golpe sin swing con el cambio de IVA del 8 al 21%”, Hosteltur
també, 19 de juliol de 2012. És a dir, sobretot per a Mallorca la
desestacionalització de que parlàvem fa una estona, golf,
passam del 8 al 21 %.

I ja finalment, darrer FITUR d’enguany, “Rajoy ignora el
turismo que promete empleo si se baja el IVA del sector”. No
s’ha baixat ni es baixarà.

Però l’historial de la Sra. Borrego ja ve d’antic perquè dia 13
del 12 del 2012 als diaris surt que ja defensava les prospeccions,
en aquest cas, a la costa malaguenya, “Borrego insiste en que
no hay marcha atrás en las prospecciones en la costa”, Diari
Sur, de 13 del 12 de 2012. La Sra. Borrego ha estat des del
principi una campiona defensora de les prospeccions
petrolíferes.

I podríem afegir la seva inhibició davant la crisi d’Orizònia
i davant la crisi d’Ibèria. La privatització dels aeroports que
encara no sabem què en diu la Sra. Borrego, però estam segurs
que qui calla, atorga i hi està d’acord. La paralització de la
Platja de Palma, la paralització o l'alentiment màxim del
parador d’Eivissa i la negativa a construir el parador a Menorca
que tant havia promès i tant havia reivindicat el PP durant anys
i anys, que semblava que sense aparador s’enfonsava Menorca
i ara nega aquest parador la Sra. Borrego.

Els retalls dels viatges de l’IMSERSO, i podríem seguir...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant. Però només amb l’enganyifa de les
prospeccions hi ha motiu suficient i molt més per a la
reprovació. Ara, si vostès no gosen ni votar a favor de denegar
l’indult a un delinqüent que braveja impunement de les seves
fatxenderies, venim d’on venim -deia el Sr. Martínez fa un
moment-, un delinqüent que ens ha deixat la pitjor herència que
han rebut mai les Illes Balears, no crec que gosin reprovar una
persona que essent secretària d’Estat de Turisme tant de mal ha
fet a les Illes Balears i a la nostra economia. 

Vostès encara pot ser hi tenen fe, però nosaltres ja l’hem
perduda, si és que mai n’havíem tengut. Vostès igual tenen
encara una esperança en la Sra. Borrego que alguna cosa farà,
però nosaltres hem perdut ja tota esperança. Vostès igual tenen
fe i esperança, però quan demanen al Sr. Rajoy i a la Sra.
Borrego...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sr. President. ..., que deixin d’actuar en contra
dels interessos de les Illes Balears, sembla sempre que no tenen
gaire fe, sembla sempre que no tenen esperança i sembla sempre
que en tost d’exigir els nostres drets imploren caritat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per al torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, hem tengut tants de debats sobre el tema de les
prospeccions o en relació amb les prospeccions, a les seves
conseqüències, les seves responsabilitats, que a mi, que no
m’agrada repetir-me, em costa fer l’esforç, però bé, som a la
Comissió de Turisme, intentaré donar arguments o plantejar-ho
i plantejar el suport del nostre grup parlamentari a la proposta
del Grup Socialista per reprovar la Sra. Borrego, des d’una
perspectiva turística.

“El nostre petroli és el turisme”, la frase evidentment no és
meva, és del president Bauzá. Jo li compraria, ho he dit en altres
ocasions, la matisaria, però bé, me la qued. Jo crec que és una
posició que podria recollir un 90% d’unanimitat en el conjunt de
les Illes Balears a nivell de forces polítiques, socials, etcètera.

Tenim una conselleria de Turisme que, a més, ha informat
i va respondre a aquest diputat sobre les prospeccions
negativament dient, literalment, que serien un desastre per al
turisme i per al conjunt de la comunitat autònoma, però en canvi
tenim un ministre de Turisme, i Indústria també, però de
Turisme que no perd oportunitat, i jo sé que vaig perdre
l’oportunitat per un problema personal de defensar una altra
proposició no de llei pareguda a aquesta d’avui, però per
reprovar en aquell cas al Sr. Soria, per un problema personal,
que dia rere dia diu barbaritats sobre això de les prospeccions,
i que es posiciona molt clarament. I és un posicionament
antiturístic: des de dir que, bé, que el turisme és compatible amb
el petroli i que tenim el model d’Aràbia Saudí, com a exemple;
a dir que pido a Dios todos los días encontrar petróleo, perquè
seria la millor notícia per a Espanya dels darrers quaranta anys,
a trair a la seva pròpia terra per aquesta qüestió, perquè ha traït
a la seva pròpia terra i la seva comunitat que són les Canàries.
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Perquè quan ahir, que també teníem un debat novament
sobre les prospeccions amb el Sr. Company em dia, no, però...jo
li plantejava fer un front comú amb Canàries, que des de la
mateixa preocupació que el nostre turisme és el petroli de poder
fer un front comú amb ells, el Sr. Companya em deia, “no, però
allà no hi ha tanta una unanimitat”. No, perdonau, la unanimitat
allà l’ha rompuda el Sr. Soria.

Finalment, ja independentment del que digui aquest diputat
i aquest grup, em poden dir un sol precedent on la CAEB, on la
principal patronal d’aquesta terra, hagi demanat mai el
cessament d’un ministre, en qualitat de ministre de Turisme, i
la CAEB ha dit, bé, si ha de gestionar indústria que gestioni
indústria, perquè gestiona molt bé, les prospeccions les defensa
tan bé, tan bé, tan bé que fins i tot hi ha una porra per internet
que han votat ja milers de persones sobre on acabarà colAlocat
o recolAlocat el Sr. Soria quan acabi aquesta legislatura i de
moment guanyen les petrolieres. 

Segona qüestió, ITB de Berlín, a la qual fa referència la
proposició del Grup Socialista, una fira internacional, però
especialment sensible per a un mercat emissor clau i fonamental
per a nosaltres com és el mercat alemany. El mercat alemany on
hi ha majoristes de viatges tan importants també per a nosaltres
com és TUI. El responsable de TUI, Harald Zeiss, en matèria de
medi ambient l’any passat sobre Canàries quan allà els debats
sobre les prospeccions aquí han tardat un poc més a arribar,
però allà és candent des de fa bastant de temps perquè a més el
Sr. Soria és de Canàries, “és un autèntic desastre i el nivell de
risc és inassumible”, això ho diu un responsable del principal
majorista de viatges que, a més, és un majorista de viatges que
ens recorda constantment que per al mercat alemany, i parlam
de la ITB de Berlín, és molt important la percepció que Balears
i qualsevol altra destinació turística tenen i han de tenir un valor
mediambiental afegit. 

Jo crec que amb això hi ha motius més que de sobra per
abundar en el mateix. I acabam amb això, amb la tremenda
irresponsabilitat de la Sra. Borrego i altres en una fira tan
important per a les Illes Balears i en tant que secretaria d’Estat
de Turisme de l’Estat espanyol i irresponsabilitat també perquè,
a més, aquesta senyora ha estat una candidata balear, és igual de
quin partit, però que va arribar a la Secretaria de Turisme
després d’haver estat elegida diputada en qualitat de membre
d’un partit local, i que es vulgui minimitzar aquesta qüestió de
les prospeccions quan tecnològicament parlam pràcticament del
mateix, a efectes que si en lloc de petroli serà gas, és una
irresponsabilitat que, entre altres coses, a més diu que la Sra.
Borrego no només no s’ha alineat ni amb el Sr. Bauzá ni amb el
Sr. Company ni amb el Sr. Martínez, que s’acaba d’anar, s’ha
alineat amb el Sr. Soria, que jo també he votat en aquesta porra
que acabarà colAlocat a una petroliera quan acabi aquesta
legislatura.

Per això, lamentablement, no ens queda més remei que
haver de donar suport a aquesta proposta que presenta avui el
Grup Parlamentari Socialista per reprovar la Sra. Borrego.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bé, senyors de la oposición, es
decepcionante la demagogia y la manipulación que utilizan en
sus argumentaciones mezclando verdades con mentiras o semi
mentiras y por supuesto importantísimas omisiones.

En el primer párrafo de la exposición de motivos de la
proposición no de ley que presentan hoy afirman que los
empresarios que acudieron a la feria de la ITB de Berlín, para
conocer de primera mano el principal mercado emisor de las
Islas Baleares, con reformas en los hoteles, con productos
turísticos específicos, lo hicieron con seriedad y con actitud
positiva. Es cierto, es totalmente cierto. Tan cierto como falsa
es su afirmación posterior de que el Gobierno de España, que
acudió a dicha feria, cuando atendió a los medios de
comunicación en lugar de lanzar mensajes positivos causó
preocupación. Les acusan de tener una actitud negativa para la
imagen de España y de las Islas Baleares.

Sr. Borràs, el Gobierno de España lo que no puede hacer es
mentir y si hay una autorización para realizar prospecciones
petrolíferas, dada por su gobierno socialista con fecha 23 de
diciembre de 2010, cuando se pregunta al respecto no se puede
negar que existe dicha autorización administrativa, repito,
concedida por ustedes los socialistas. ¿Qué se supone que debía
hacer la secretaria de Turismo, negar una realidad, mentir como
hacían ustedes cuando negaban la existencia de la crisis? ¿Se
acuerdan? Nos acusaban de antipatriotas por advertir que
estábamos ante una crisis económica, lo negaron una y mil
veces, de hecho actuaron como si no existiera gastando el dinero
público irresponsablemente, y así nos ha ido. Mintieron
deliberadamente, ¿qué esperan, que el Partido Popular haga lo
mismo? No lo vamos a hacer, no es nuestro estilo, no vamos a
mentir.

La realidad es que lo que de verdad causa preocupación y
desasosiego en la sociedad balear no son las afirmaciones de la
Sra. Borrego, las afirmaciones de la secretaria de Estado de
Turismo son el relato de lo que ustedes, los socialistas, hicieron,
vender Baleares a multinacionales petroleras sin importarles las
consecuencias. El 23 de diciembre de 2010, los socialistas
colocaron una espada de Damocles sobre nuestro medio
ambiente, sobre nuestra industria, el turismo, y sobre todas y
cada una de las cabezas de los ciudadanos de estas islas. Nos
condenaron y es ahora el Partido Popular el que tiene que luchar
para solucionar la difícil situación en que ustedes nos dejaron.



768 TURISME / Núm. 57 / 3 d'abril del 2014 

 

Resulta que el Partido Socialista balear pintaba nada, o
menos que nada, en Madrid durante la legislatura pasada porque
a la vista de lo que sucedió nadie les consultó al respecto y si lo
hicieron no defendieron los intereses de nuestras islas como
debían. Si el Sr. Antich, si la Sra. Armengol, la Sra. Costa, el Sr.
Tarrés y usted mismo, Sr. Borràs, vicepresidente del Consell de
Menorca, si todos ustedes que formaban parte del Gobierno
socialista entonces hubieran sido informados y hubieran hecho
lo que tocaba, representando con responsabilidad a los
ciudadanos de Mallorca, de Menorca, de Formentera y
especialmente de Ibiza ahora viviríamos muy tranquilos. 

¿Se dan cuenta de que este gravísimo problema lo han
causado ustedes y su falta de peso en Madrid? Así lo reconoció
ayer su compañero socialista el Sr. Boned, ayer en la Comisión
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como también
reconoció que no tomaron ninguna medida en contra, ¿son
conscientes de la gravedad de sus inacciones, de sus omisiones?
Y como lo hicieron tan y tan mal, ¿ahora pretenden limpiar su
conciencia reprobando a la Sra. Borrego por decir que
efectivamente hay unas autorizaciones que ustedes, valga la
redundancia, autorizaron? O, ¿no es rigurosamente cierto?

Si el Partido Socialista hubieran actuado de otra manera
ahora estaríamos hablando de lo bien que nos va el turismo. Por
cierto, Sr. Borràs, hace mención a la actitud positiva de los
empresarios con sus reformas de hoteles, aprovecho para
recodarle que eso no es casualidad, sino consecuencia de la Ley
de turismo aprobada por este gobierno Popular hace ahora dos
años, ley a la que su grupo se opuso.

Sr. Abril, ayer el conseller Company ya le dijo que no podía
hacer un frente común en Canarias porque no sólo está a favor
el ministro Soria sino porque en la sociedad hay una clara
ruptura y hay un tanto por ciento nada despreciable de personas
de la sociedad canaria que están a favor de las prospecciones.
Por eso no podemos hacer un frente común en Canarias y por
eso este Partido Popular está echando el resto, se está dejando
la piel y está luchando en todos y cada uno de los frentes
posibles en contra de estas prospecciones autorizadas en la
legislatura pasada, se está moviendo a nivel europeo, a nivel
internacional, a nivel transoceánico. Ayer el Sr. Company
recordó que lo que pasa en el mar Mediterráneo, que es un mar
cerrado, nos afecta a todos y que el peligro ya no está sólo en
que se haga a nivel español sino que dentro de un tiempo sea
Francia, sea Italia, sea Grecia, sea cualquier otro país del
Mediterráneo el que pudiera llevar a cabo estas prospecciones,
porque afectarían a todos y a cada uno de los países que están en
el Mediterráneo.

El Govern también anunció ayer que ya está trabajando en
el recurso para paralizar las prospecciones. Ayer mismo el Sr.
Martínez reivindicaba en Madrid la paralización de las mismas,
el presidente José Ramón Bauzá esta misma mañana en los
desayunos de la Radiotelevisión Española reivindicaba también
la paralización y volvía a repetir que vamos a utilizar todos los
recursos disponibles a nuestro alcance para paralizarlas.

Miren, la semana pasada MÉS propuso declarar al ministro
Soria persona non grata, ahora el Partido Socialista pretende
reprobar a la secretaria de Estado, nos preguntamos ¿para
cuándo dejan las reprobaciones y los ceses de los miembros
socialistas y del Grupo MÉS que en su momento fueron
responsables directos de esta amenaza que ahora nos atañe?
¿Por qué ellos se van a ir de rositas? ¿Por qué no buscan depurar
responsabilidades entre las personas que tomaron esas
decisiones? ¿Por qué no son coherentes?

Se lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir, por
coherencia y por orden, a los primeros que tendrían que
reclamar el cese es al Sr. Zapatero, que actualmente disfruta de
unos privilegios a los que gran parte de la sociedad considera
que debería renunciar; al Sr. Antich, actual senador en Madrid,
por no haber defendido entonces como debía los intereses de
Baleares; a la Sra. Armengol, por no haber luchado desde el
Consell de Mallorca; al Sr. Pons, por no haber luchado desde el
Consell de Menorca, y por supuesto al Sr. Tarrès, presidente del
Consell de Ibiza, porque no hicieron nada en contra de la
decisión del Gobierno socialista de dar permiso para estos
proyectos de los que ahora reniegan. Pero en su momento lo
cierto es que renunciaron a defendernos a todos los baleares y,
volvemos a repetir, a nuestro sustento que es el medio ambiente
y el turismo. 

Si entonces hubieran llevado a cabo otras políticas ahora no
nos veríamos con esta seria amenaza que suponen las
prospecciones petrolíferas. El conseller Company ha dejado
claro en esta sala la postura de este gobierno, nosotros estamos
absolutamente en contra, de una manera rotunda, esta actitud de
este govern contrasta con la del pasado govern en la legislatura
anterior. “No podemos poner en riesgo nuestro medio ambiente
ni nuestra fauna marina, nuestro gobierno se niega a que se
hagan prospecciones en el mar balear ni para buscar gas ni para
buscar petróleo. Si a pesar de todo llegará a haber una
resolución autorizadora el Govern la impugnaría”, ¿quién ha
pronunciado estas frases? José Ramón Bauzá, presidente de
nuestra comunidad, del Partido Popular. ¿Qué dijo al respecto
el anterior presidente, el actual senador Sr. Antich? “Los
sondeos petrolíferos no suponen ningún escándalo”. Una
diferencia de actitud notable, ¿no les parece? ¿Por qué no le
piden la dimisión a él? ¿Por qué no lo reprueban?

Miren, el Partido Popular ha llevado a cabo todas y cada una
de las acciones posibles para paralizarlas, nosotros no vamos a
entrar en su juego, nosotros no vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley. El Partido Popular va a seguir luchando,
efectivamente, en contra de la tasa. Usted, Sr. Borràs que ha
hecho, bueno, no sé, una defensa batiburrillo hablando de tasas,
de IVA, de Playa de Palma, bueno, pues, también aclararle que
hace dos semanas se votó en contra por unanimidad de la subida
de tasas y el conseller Jaime Martínez ha ido a Madrid y lo está
luchando y ya se está trabajando en esa rebaja de tasas para
favorecer el turismo en nuestras islas. Efectivamente, no nos
queda más remedio que subir el IVA, porque ustedes nos
ocultaron un déficit que dijeron que era del 6% y luego la propia
comisión europea reconoció que era el 8,5%.
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(Se sent una veu de fons inintelAligible)

¡Que pena que su mala gestión les provoque risa! Eso nos da
una indicación de su seriedad y su compromiso con los
ciudadanos baleares. Votaremos en contra por su falta de
coherencia y su falta de resolución.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions té la
paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president, ho deixarem en contradiccions, perquè
crec que no són contradiccions, precisament. Utilitzar
argumentaris prefabricats i utilitzar intervencions escrites per
replicar després té aquests problemes, que s’acaba parlant de
coses diverses, perquè jo no he parlat de la defensa, no he parlat
de les prospeccions, en parlarem ara si vol, Sra. Bosch, jo he
parlat que la Sra. Borrego va mentir i va mentir als nostres
principals clients, TUI i Thomas Cook, i després en parlarem
també. Va mentir i problema, enganyar el teu client és allò de
què le han de dar gato por liebre en castellà, és a dir, del
carnisser que enganya el client amb el producte, exactament
igual que una secretaria d’Estat engany els principals clients
amb el producte és molt greu, i açò evidentment no passa de
bades.

Hem discutit moltes vegades aquí de prospeccions, el Partit
Socialista té la seva responsabilitat dins tot el procés de
prospeccions de la qual no ens hem amagat, però evidentment
el Partit Popular tampoc no està lliure de pecat en la defensa de
les prospeccions, el Sr. Aznar va iniciar aquest problema, el
Partit Popular hagués pogut posar un recurs el 2012 que no va
posar. Però el problema és que la Sra. Borrego..., ja sabem tots
quina és la posició del Partit Popular i del Govern de les Illes
Balears sobre les prospeccions, i ho celebram i ho compartim,
però ja sabem que quan vostè diu que el Govern, o el Sr.
Martínez o el Sr. Bauzá, van a Madrid, quan va a Madrid amb
qui parlen és amb aquesta senyora, o amb el govern d’aquesta
senyora, i aquesta senyora, segons el Sr. Bauzá, és allà perquè
la hi va posar ell, i aquesta senyora que va posar el Sr. Bauzá no
només justifica la pujada de l’IVA, no només justifica mil i una
cosa, sinó que a més paralitza inversions a les Illes Balears,
paralitza paradors just... Per cert, serà culpa de l’herència
socialista la pujada de l’IVA, però Grècia està rescatada i ha
baixat l’IVA turístic; Itàlia està rescatada i ha baixat l’IVA
turístics, i estaven en una situació més precària, perquè tenien
una visió estratègica del que significa el turisme per als seus
països, que el Sr. Rajoy, diguin el que diguin el Sr. Rajoy i la
Sra. Sáenz de Santamaría, i digui el que digui el ministre Soria
i digui el que digui la Sra. Borrego, no ha tingut.

Però quan van a Madrid qui es troben enfront, qui es troben
de mur, de paret, és tot el Govern del Sr. Rajoy, el Sr. Montoro,
i es troben també la Sra. Borrego, que havia d’estar de la nostra
part i sembla, evidentment, que en un acte de traïció a la
generositat del Sr. Bauzá, que la va posar allà -és ell que ho diu,
no ho dic jo, és ell que se n’ha atribuït la paternitat-, no només
no ajuda sinó que posa entrebancs, perjudica i a més va i
menteix als nostres clients.

Vostè m’ha acusat de dir falses veritats, de dir mentides,
però jo m’he limitat a citar la Federació Hotelera de Mallorca,
m’he limitat a citar el Sr. Matutes, m’he limitat a llegir
cròniques periodístiques de diaris supòs que solvents, com El
Mundo, he citat el Sr. Manso, i he citat el Diari de Mallorca,
que a la seva crònica de la ITB de Berlín diu que en un dinar
amb Thomas Cook i TUI els va dir no que (...) en contra de les
prospeccions, que els va dir que hi estava a favor, sinó que no
cercaven petroli sinó gas. Açò és una mentida flagrant.

I la Sra. Borrego no només açò, sinó que a la roda de
premsa, en què evidentment es presenta Balears cada any i la
marca als majoristes de viatges alemanys, als grossos clients
alemanys, es va cancelAlar. El Sr. Soria va tenir una grip curiosa,
que el ministre d’Indústria resulti tenim la grip aquesta
selectiva, que aquest virus afecta molt els responsables del PP,
però amb una grip selectiva el Sr. Soria no va fer la roda de
premsa i immediatament després la Sra. Borrego la va cancelAlar
perquè evidentment les preguntes dels periodistes alemanys
sobre el tema de les prospeccions, sobre el tema del gas,
hagueren estat molt compromeses.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat. Se li ha esgotat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sr. President. Però el problema, ja dic, és que
efectivament la Sra. Borrego va mentir, va mentir i va crear una
imatge del nostre producte i del nostre mercat que, si no fos per
la responsabilitat dels responsables de Thomas Cook i de TUI,
podríem pagar molt car. El Sr. Soria, ministre d’Indústria i
Turisme, canari, defensa el pitjor per a Canàries; la Sra.
Borrego, secretària d’Estat només de Turisme, defensa el pitjor
per a Balears, i a sobre engana els nostres clients. Vostès no la
reprovaran i la Sra. Borrego continuarà justificant com a
secretària d’Estat l’error, (...) l’error immens que va fer el Sr.
Bauzá propiciant que pogués, des d’un càrrec de tanta
responsabilitat, anar castigant dia a dia les Illes Balears.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
2495/14.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei per
5 vots a favor, 8 vots en contra i cap abstenció.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2961/14,
presentat pel coordinador de la Ponència d'estudi de la
situació del transport aeri, referent a la solAlicitud de
compareixença del Sr. Antonio Deudero i Mayans.

Passam, idò, al darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat i la votació de l’escrit RGE núm. 2961/14,
presentat pel coordinador de la ponència d’estudi de la situació
del transport aeri, referent a la solAlicitud de compareixença del
Sr. Antonio Deudero i Mayans.

Tenc entès que estan tots d’acord; ho podem dar per aprovat
per assentiment?

Idò, per tant, s’aprova per assentiment la compareixença del
Sr. Antoni Deudero i Mayans, director general de Ports i
Aeroports per al dia 10 d’abril del 2014.

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