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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i a totes. Si vos pareix ens anam asseient.

Començam la sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si es

produeixen substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, Sra. Presidenta. Maria Antònia Sureda substitueix Josep

Melià.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix Baltasar Picornell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Atès que el secretari Baltasar Picornell no ha pogut

venir, pujarà, per favor, Sr. Jarabo? Sí, gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 1945/16, presentada pels

Grups Parlamentaris Socialista i Mixt, Gent per

Formentera, relativa al rebuig a la gestió del programa de

l'IMSERSO.

L’ordre del dia consisteix en el debat de la Proposició no de

llei RGE núm. 1945/16, presentada pels grups parlamentaris

Socialista i Mixt-Gent per Formentera, relativa al rebuig a la

gestió del programa de l’IMSERSO.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Casanova per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes. En primer

lloc vull dir que aquesta PNL es presenta perquè el programa

de l’IMSERSO, com tothom sap, és un programa que intenta

facilitar el turisme a persones majors, alhora que intenta

mantenir l’ocupació a les zones turístiques. El seu objectiu, del

programa de l’IMSERSO, és per una banda millorar la qualitat

de vida de les persones majors, i per altra banda afavorir la

creació, el manteniment i l’ocupació del sector hoteler durant

la temporada baixa mentre que es potencia l’activitat

econòmica als diferents sectors, especialment els sectors de

caràcter auxiliar i complementari, que utilitzen els serveis de...,

que serveixen aquest sector.

El programa de l’IMSERSO està organitzat en tres grans

blocs: hi ha el bloc de la costa peninsular, el bloc de la costa

insular i el bloc de cultura i natura. D’aquests tres blocs ens

afecten, a nosaltres, dels tres ens afecta especialment el de la

costa insular, i el que està clar és que és una activitat per a

nosaltres, per a les Illes Balears, és una activitat de caràcter

primordial, perquè té uns efectes molt importants, per una

banda, en el manteniment de l’activitat econòmica; per altra

banda, en la desestacionalització, ajuda a desestacionalitzar i

que les empreses puguin mantenir-se durant l’hivern; i per altra

banda és un programa que té un cost molt baix perquè l’Estat

inverteix en aquest programa, però després recupera al voltant

de 3 a 1, és a dir, per cada euro que inverteix en recupera al

voltant de 3 en impostos i demés.

Tot això ara què ha passat?, ara què ha passat? Que durant

molt de temps aquest programa s’ha anat consolidant a les Illes,

s’ha creat una infraestructura, etc., etc., i aquest programa

s’adjudica a les diferents empreses a través de concursos, i el

concurs que s’ha organitzat el 2015 el que ha passat és que s’ha

retardat. Aquest retard del concurs és un retard administratiu,

està clar que és un retard administratiu. Cal dir que el 2007 el

concurs es va resoldre en quatre setmanes; el 2011 el concurs

es va resoldre en 11 setmanes; i ara el concurs s’ha resolt al

voltant de 10 setmanes. Què ha passat?, que ha generat una

situació per la qual s’ha retardat moltíssim aquesta adjudicació.

A més a més hi ha hagut un problema entre les empreses

adjudicatàries i s’han repartit en dos blocs: per una banda tenim

els lots de costa peninsular i turisme d’interior i cultural, que

s’adjudiquen a Mundosenior, i el lot de costa insular, que

s’adjudica a Mundiplan. Per tant tenim dues empreses que

gestionen un mateix programa i per tant això ja genera

entrebancs, això genera entrebancs que estan en judicis i ja

veurem les repercussions finals. Per tant tenim una adjudicació

inicial caòtica i retardada. 

A més a més què ha passat? L’empresa adjudicatària o la

UTE adjudicatària, Mundiplan, quan ho adjudica no té la

infraestructura preparada i comença a vendre paquets a partir

del 19 de novembre, cosa que ha fet que es redueix

dràsticament el període de disponibilitat i s’ha reduït també

dràsticament el nombre de visitants. Tot això què fa?, que ara

ens trobem que a les Illes Balears i molt especialment a Eivissa,

això ho remarco, aquest programa ha afectat molt especialment

Eivissa, per això la presento de manera insistent, ha generat

pèrdues milionàries a empresaris, s’ha reduït l’ocupació i s’ha

augmentat la situació de precarietat i crisi de diferents famílies.

També s’ha reduït la possibilitat per a la gent de les Illes, és

a dir, abans el programa que estava gestionat per una sola

empresa, per Mundosenior, permetia més fàcilment que el

desplaçament de la gent de la tercera edat de les Illes pogués

anar cap a la península, mentre que ara la gent de la tercera edat

de les Illes, especialment d’Eivissa, Formentera i Menorca, si

vol desplaçar-se i utilitzar aquest programa no ho pot fer més

que a llocs molt concrets. Concretament ara mateix, la setmana

passada, estava venent, i quan un de les Illes volia sortir i anar

a la península sols se li oferia Gandia o Salou. 

A banda, aquesta falta d’infraestructura que té l’empresa

adjudicatària ha generat una imatge pèssima al sector turístic,

i ha generat una situació de caos i de fracàs i de frustració. Per

tant al final, que és el que ens interessa, tenim una caiguda

d’arribades turístiques, ha arribat una tercera part de les places

previstes, i per tant deixarem d’ingressar una tercera part del

previst, i repercussions de caràcter social. 

I tot això per què ha passat? Tot això ha passat perquè per

part del Govern de l’Estat, que ara està en funcions, es va fer

una previsió nulAla i pèssima del procés. Aquesta previsió

pèssima del procés ha conduït a tota aquesta sèrie de problemes
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que té les repercussions nefastes, i per això ara presentem

aquesta PNL i demanem que per part d’aquest parlament es faci

una reprovació de la gestió del Govern de l’Estat espanyol

envers aquest concurs, és a dir, que es reprovi la manera de

gestionar aquest concurs. I, per altra banda, que es faci una

revisió d’aquesta adjudicació i que es controli que per a

posteriors campanyes no torni a passar el que ha passat

enguany.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa, també, per

part del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, té la

paraula la Sra. Tur, que no hi és en aquest moment. No sé si el

Sr. Pericay vol defensar aquesta proposició no de llei.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, de fet vàrem mig parlar amb Sílvia Tur del tema. No

vàrem parlar del que hauria estat probablement ideal, que és

que ella ocupàs avui el meu lloc, i realment no vàrem caure en

això. Simplement l’explicació ja l’ha feta el diputat Casanova,

no afegiré res més, més que nosaltres estam d’acord amb el

plantejament d’aquesta proposició no de llei com a Grup Mixt

en aquest cas, també com a Ciutadans, per altra banda, però

representant Gent per Formentera, que és el grup proposant, i

em limitaré simplement a això en la meva intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Idò pel torn de fixació de posicions

començam pel Grup Parlamentari Popular, que té la paraula el

Sr. Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, esta es la típica PNL que

presenta el Partido Socialista cuando quien gobierna en Madrid

es otro partido que no sea el Partido Socialista, y es una PNL

que no dice absolutamente nada, porque si de verdad tuvieran

voluntad y ganas de mejorar supuestamente el servicio que

pretenden ahora criticar hubieran traído aquí alguna propuesta

concreta. A mí me gustaría, y me quedo con la duda después de

haber escuchado al representante del Partido Socialista, saber

exactamente en qué ha fallado y sobre todo cómo lo iban a

resolver ustedes, porque, claro, esto de criticar al Gobierno

central en base a supuestas pérdidas que en ningún caso han

corroborado ni confirmado, también me llama la atención.

Mire, el programa actual del IMSERSO es un programa que

interesa a todo el mundo, no sólo a los diputados baleares ni a

los diputados de Ibiza ni a los diputados de una isla concreta,

interesa a todo el mundo, interesa tanto a todo el mundo que el

Gobierno central lo tiene como uno de los programas

principales y que, a pesar de la situación de crisis económica en

la que hemos vividos estos últimos cuatro años, no se ha

eliminado, evidentemente ha sufrido alguna que otra reducción,

pero tiene el mismo interés el Gobierno central, como las

comunidades, en que este programa funcione, ¿por qué? Por

dos motivos: uno, porque genera o contribuye a un

envejecimiento activo y, por otro lado, porque, efectivamente,

genera recursos en temporada baja para que la actividad

económica empresarial y laboral funcionen. Por tanto, aquí no

hay nadie más interesado que otros en que esto funcione.

Lo que pasa es que a veces, y esto es una cosa que el

Partido Socialista no debe entender, hay que cumplir la

legalidad, y claro, cuando se presenta un concurso de estas

características y se presenta un contencioso, pues,

evidentemente hay que respectar los plazos. E insisto, ¿cómo

lo hubieran resuelto ustedes? Si hay uno de los adjudicatarios

y uno de los que han participado en el concurso que consideran

que sus intereses no han sido debidamente contemplados, pues

por supuesto que ha presentado un recurso y ese recurso ha

llevado su tiempo.

Pero diciendo esto, que es una obviedad, y que, por tanto,

se tienen que respectar los plazos, la realidad es que el

programa ni siquiera ha terminado, porque esto yo lo

entendería cuando terminara la temporada hacer balance y

decir, miren, han venido menos plazas, han venido más turistas,

hemos generado menos actividad económica, hemos tenido

menos empleo, bueno, de acuerdo, pero es que más del 80% de

las plazas que vienen a las Islas Baleares, más del 80%, nunca

son en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero,

curiosamente empiezan en marzo, abril, mayo y junio,

curiosamente en estos momentos más del 60% de las plazas ya

están vendidas, a día 29 de febrero ya estaba vendido más del

60%.

Por tanto, todo indica que cuando termine la temporada se

habrán vendido más plazas de las que se vendieron el año

pasado. De hecho, este programa tiene 62.000 plazas turísticas

más que las del año pasado, el año pasado había 169.000 plazas

turísticas y este año hay 231.000 plazas turísticas, es decir,

62.000 plazas más.

Por tanto, claro, cuando ustedes hablan de prisa o hablan de

una pésima gestión del Gobierno central yo, de verdad, si

dentro de poco tenemos la inmensa suerte de que gobierne este

país Pedro Sánchez, lo de inmensa suerte creo que ha sonado...

y si no lo pongo en modo ironía, si tenemos la inmensa suerte

de que Pedro Sánchez gobierne en este país... -o sarcasmo, Sr.

Borrás, como usted prefiera-, pues si tenemos esa inmensa

suerte, a lo mejor empezamos a ver como decaen todas estas

PNL que presenta el Partido Socialista para criticar al Gobierno

central, de hecho las contaré, será uno de mis trabajos, contaré

las PNL que se han presentado mientras gobernaba el Partido

Popular y las PNL que habrá presentado el Partido Socialista

cuando gobierna, sobre todo porque son PNL vacías de

contenido porque, insisto, si de verdad quieren resolver el

problema, si de verdad se ha producido un error administrativo,

que en ningún caso creo que debe ser achacable a cuestiones

políticas, porque, como, insisto, todos tienen el mismo interés

o todos tenemos el mismo interés, pues oiga, traigan aquí algo

concreto, digan, mire, hacen falta más plazas o esto se tiene que

hacer con tres años de antelación.

Le recuerdo que ha habido un cambio de contracto que se

hace a cuatro años y le recuerdo también que en el anterior
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contrato en el 2011 pasó exactamente lo mismo, siendo el

mismo adjudicatario, los meses primeros de octubre, noviembre

y diciembre en un nuevo contracto se producen una serie de

disfunciones, pero es que en este caso ha habido una

reclamación por parte de uno de los que se presentaba.

Por tanto, yo creo que esto es una PNL que, insisto, no tiene

el más mínimo sentido, más que... bueno, o cubrir un cupo o

decir que en Madrid todo lo hacen mal y seguir con el eslogan

de “Madrid me mata”. Por tanto, nosotros votaremos en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com sempre escoltem

visions diferents de la realitat depenent de si és el Partit

Socialista o el Partit Popular, això és obvi i sobretot en matèria

de turisme, com estam en aquesta comissió. 

El Sr. Casanova ja ha fet una introducció i una exposició

molt clara sobre tot, com jo diria, quasi una telesèrie perquè a

la fi això s’ha convertit, per a desgràcia de molts, en una

telesèrie, i compartesc la qüestió que sigui, idò, problemes

administratius, sobretot una reclamació, i que realment

diferents elements no han funcionat com pertocaria.

La realitat, però, com ja ha comentat el Sr. Casanova, és

que aquesta iniciativa que avui es presenta aquí també s’ha

presentat a tots els municipis d’Eivissa i també en el consell i,

per tant, tal vegada per al Partit Popular que determinats milers

de visitants, sobretot a les illes d’Eivissa i Formentera, venguin,

i m’imagín que també a Menorca i, com no, a Mallorca, idò,

sembla que no. En el seu moment també aquest tema si més o

menys fa unes quantes setmanes també, avui no la tenim aquí,

Sílvia Tur va fer una pregunta al Sr. Conseller; en el seu

moment, fa mesos, quan va comparèixer el Sr. Vicepresident jo

també li vaig demanar sobre aquesta qüestió, perquè sabíem

perfectament que aquest és un tema primordial. 

Jo només avui, i el Sr. Casanova no n’ha fet cap tipus de

referència a l’hemeroteca sobre les notícies que han sortit a la

premsa d’Eivissa, i jo avui ho faig perquè ja he fet l’exposició

corresponent, només vaig a llegir uns quants titulars perquè

vegi tot el partit... que avui som aquí representats l’impacte

econòmic que té, i m’imagín que després el Sr. Casanova

tendrà també la rèplica pertinent a l’exposició que ha fet o al

comentari que ha fet el Sr. Gijón.

Comento, els titulars: “El retraso del IMSERSO afecta a

3.500 empleados de hostelería”. Més notícies: “UGT denuncia

que sólo un hotel abrirá en febrero para recibir turistas del

IMSERSO”. Sigo leyendo titulares: “Más de 600 trabajadores

están a la espera de que se resuelva la adjudicación del

IMSERSO”; “El fracaso de la campaña del IMSERSO afectará

a un millón de trabajadores pitiusos”, això ja és de gener,

finals justament de gener. 

Més qüestions, això són ja paraules del vicepresident:

“Barceló asegura que se mejorará la oferta del IMSERSO en

las Pitiusas”;”sólo cinco hoteles abrirán para los turistas del

IMSERSO, seis menos que hace un año ”; “Mundiplán pone a

la venta 25.000 paquetes turísticos en Ibiza, frente a los 40.000

de la campaña pasada”.

Com vostè es pot imaginar no només som aquí i parlam, i

ja vaig enllaçant temes, no només parlam de les places

hoteleres que suposa aquest turisme, sinó la vida que dóna a

tota l’oferta complementària que tenim al costat. Enllaço

també, perquè imagini’s fins a quin punt és important per a

l’economia de les Illes Balears, i concretament de la nostra illa

d’Eivissa, tenim fins a reportatges directament com “Es Canar

agoniza sin el IMSERSO”, i llegeixo paraules textuals de

persones, de comerciants, de persones que visiten la nostra illa

i que visiten concretament la zona d’Es Canar en el nord de

Santa Eulària, realment un lloc idílAlic, però completament, com

ja he dit moltes vegades, després faré una reflexió, zonas

fantamas. És a dir, que això no ho podem permetre. 

Podem llegir: “Se están riendo de nosotros, nunca había

estado tan mal, esto está muy apagado”, això són paraules de

comerciants; “Sólo un hotel abierto, el Coral Beach, en vez de

los cuatro que estuvieron funcionando el año pasado, esta

localidad ofrece un aspecto desolador y bastante triste”.

Continuo llegint: “No hay mucho que hacer -això ja són

respostes de turistes de l’IMSERSO- no hay mucho que hacer

porque no hay nada de nada, es una pena porque esta zona es

muy bonita”, això és una persona d’Astúries, “una playa muy

bonita, pero no tiene abierto ningún restaurante”. I així podria

continuar llegint respecte d’això.

Més qüestions sobre notícies, o almenys des d’Eivissa que

fem, també un altre titular, i això és una notícia generada des

del consell: “El consell reclama al IMSERSO la restitución de

las plazas para Ibiza”. Des del nostre grup parlamentari també,

idò, demanam des d’aquest parlament que aquestes places que

no han estat adjudicades en aquest bloc d’aquesta temporada

siguin restituïdes en el segon bloc. Pens que és una qüestió de

justícia respecte d’això.

Però justament ahir, continua aquesta qüestió, perquè veiem

que és una qüestió no només d’Eivissa, sinó que això és

traslladable a Canàries, ahir investigant a Internet, a

l’hemeroteca, les noves tecnologies faciliten poder accedir a

informacions de qualsevol punt del món, i anem a les nostres

companyes Canàries, notícia d’El Mundo, de dia 31 de gener:

“Rebelión en el IMSERSO. Denuncian las cancelaciones en

viajes a Canarias”. Llegeixo textualment: “El conflicto ha

causado tal dimensión que el propio IMSERSO ha tomado

cartas en el asunto. El órgano estatal ha pedido aclaraciones

a Mundiplan por las cancelaciones de varios turnos a

Canarias este mes de enero sin haberlo comunicado

previamente y le ha exigido que cumpla con el contrato. El

principal motivo de indignación entre el colectivo es que para

reservar sus viajes están obligados a pagarlos con 45 días de

antelación”.

I, per tant, com ja el Sr. Casanova ha comentat, el mateix

caos quant a l’hora de l’adjudicació i de la falta

d’infraestructures, ho vivim a Canàries. També llegeixo la
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mateixa notícia a Hosteltur, 27 de gener: “Mundiplan cancela

viajes del IMSERSO a Canarias por falta de hoteles”. A mi

m’estranya de veritat que a Canàries hi hagi falta d’hotels i que

aquí a Eivissa, perdó, a Balears tinguem aquesta qüestió. Ja

s’ha comentat tot el tema del retard en l’adjudicació i sobretot

la falta de previsió i aquí moltes vegades la mala gestió.

I per acabar, des del nostre grup parlamentari volem anar

més enllà. Entenem perfectament que moltes vegades aquestes

iniciatives es queden en el camí i nosaltres fem aquesta

reflexió: què volem, quin model turístic volem i tenim a les

nostres illes? No pot ser que estiguin tancats tots els hotels, i

parlem pràcticament de tota la resta de les illes, a excepció de

Mallorca, perquè sabem perfectament que aquí a Mallorca hi ha

un grapat important d’hotels, per la configuració i les

dimensions, però a la resta d’illes del nostre arxipèlag veiem

que els hotels romanen tancats. Això, com també ja s’ha

comentat anteriorment, suposa unes repercussions econòmiques

a les nostres economies, en els negocis que no poden obrir tot

l’any i que estan supeditats a l’obertura d’aquests hotels i per

tant, la nostra economia, els negocis, les famílies i sobretot les

persones no tenen la possibilitat de treballar.

Depenen de quatre o cinc mesos de feina, després tothom ha

d’anar a l’atur, i depenem, depenen aquestes persones, de les

ajudes i dels subsidis que arribaran de Madrid. D’això hauríem

de fer una reflexió conjuntament tots els partits polítics i veure

que en aquest model que vivim, nosaltres pidolam a Madrid,

per a la nostra desgràcia, i sona molt malament, perquè s’ha

decidit apostar per aquest model. No m’interessa obrir uns

negocis perquè no són rendibles o durant els mesos d’estiu puc

treure molt de benefici, quan realment tenim uns mitjans, unes

platges, uns recursos, un clima que podrien estar la gran

majoria de l’any oberts.

Què més dir de totes les repercussions que suposa el nostre

model econòmic turístic? Els salaris i les pensions estan sota la

mitjana i cada vegada veiem, i això aquests dies ho hem pogut

llegir als diaris, estam sota la mitjana a nivell estatal i perdem

cada vegada llocs en el rànquing a mesura que passen els anys.

També, i des del nostre grup parlamentari ho denunciem

públicament, la distribució de la riquesa és injusta, cada vegada

els rics són més rics i els pobres més pobres.

També hi ha, ni què dir, i ara enllaçaré justament aquests

dies amb la fira que té lloc a la ITB a Berlín, què suposa

l’impacte que té aquest model en el nostre territori, a la natura,

als recursos, a les infraestructures? Podem llegir, hem pogut

llegir com Francina, la nostra presidenta, ha reconegut que no

podran absorbir les infraestructures el turisme que arribarà a

Mallorca. Però s’oblida que venim d’anys i anys denunciant-ho

públicament a Eivissa i Formentera.

Per tant, deixo aquesta reflexió perquè d’una vegada

realment la societat, i sobretot els partits polítics, ajudem a

canviar el model polític perquè ja ha arribat el colAlapse i volem

donar solució a aquests problemes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Bé, fent referència al darrer que deia el

Sr. Aguilera, compartim la reflexió evidentment dels problemes

que genera per a l’economia de les Illes Balears, els problemes

socials i laborals que genera l’estacionalitat.

Passant al tema concret de la PNL, creiem que és evident

que hi ha hagut una mala gestió d’aquesta adjudicació per part

de l’Estat, hi ha hagut una mala planificació, crec que en els

terminis en què s’ha de fer un concurs públic i s’ha de preveure

les vicissituds que hi pugui haver, això ha provocat una

adjudicació tardana i ha provocat uns problemes de gestió que

fins i tot l’adjudicatari, que és Mundiplan, ha reconegut. Veiem

a la premsa, el 16 de febrer: “Mundiplan reconoce errores en

su planificación en los viajes del IMSERSO”, que hi havia

hagut retard, sobretot a Balears i a Canàries, errades de

planificació del programa a les illes pel retard que hi havia

hagut en la comercialització.

I ho feia, ho reconeixia també arran de queixes, no del Partit

Socialista, ni de MÉS, ni de Podemos, ho feia arran de queixes

de la Federació Hotelera de Mallorca: “Inma de Benito que este

martes se reunía en Madrid con el consejero delegado de

Mundiplan”, deia la notícia de 16 de febrer de 2016. Llavors,

és evident que hi ha hagut una manca de planificació i és

evident que això creiem ha de tenir una resposta per part del

Parlament, que ha de fer saber aquest malestar per aquesta

situació que s’ha creat, amb aquesta gestió que ha fet l’Estat.

I el que encara ens sembla més reprovable són les

declaracions d’ahir mateix del ministre que llegim avui en el

diari d’Eivissa, Periódico de Ibiza: “Soria atribuye la crisis del

IMSERSO en Ibiza a que los hoteles están cerrados”. O sigui,

un que encara no s’ha assabentat de res del que ha passat. O les

declaracions de la Sra. Borrego, secretària d’Estat de Turisme:

“atribuyó este descenso a un menor interés por parte de los

turistas del IMSERSO en viajar a Ibiza, lo que provocó, -

evidentment-, el malestar de la delegación de la isla”.

Crec que, i més amb aquestes declaracions dels

responsables que encara no s’han assabentat dels problemes

que han creat, o que no ho volen reconèixer, quan la pròpia

adjudicatària reconeix que hi ha hagut problemes i errors en la

planificació dels viatges, crec que té més sentit aquesta

proposició no de llei per fer saber al Govern de l’Estat el

malestar de les nostres illes amb aquesta gestió que s’ha fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de

deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President. Bé, des d’El Pi pensam que és un

programa important, és un programa que ajuda a mantenir tant

l’ocupació com ampliar la temporada turística, influint

positivament molts de sectors aquí a les illes. I per tant, no és

un programa nou i s’hagués pogut preveure sense aquests

retards. I ni canviar, ja que funcionava així com estava, ni

canviar la manera..., bé el programa en si amb les bases perquè

era efectiu.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dir, en primer lloc, que hi

som en substitució de la diputada Patrícia Font.

I bé, entrant en el tema de la PNL que ens proposen els

grups PSOE i Gent per Formentera, dir que, evidentment, són

de domini públic els problemes en l’adjudicació d’aquest

contracte, han creat uns perjudicis per activa i per passiva en el

sector del turisme, per activa als jubilats que no han tingut..., no

només als de fora que havien de venir aquí, sinó als nostres

propis jubilats que volen a altres destinacions, i que això ha

generat moltes queixes que ens han arribat; i per passiva,

lògicament, als hotelers, que eren els que havien de rebre

aquests turistes amb afectació a totes les illes. Evidentment

aquest endarreriment ha tingut afectació a totes les illes, a

banda del problema derivat de què l’endarreriment hagi pogut

tenir..., l’endarreriment per si ja té un efecte negatiu, però en

alguns casos quan a més a més s’hi sumen problemes de gestió,

que crec que és la situació que ha agreujat més la situació a

Eivissa i a Formentera, doncs el perjudici és doble, però és com

un perjudici derivat.

Aleshores, estic totalment d’acord que això s’ha de dir, ho

hem de dir i s’ha de fer arribar al Govern de l’Estat aquest

malestar. S’esgrimeix que els problemes que hi va haver en la

contractació amb el recurs que va presentar un dels

adjudicataris contra l’adjudicació provisional, és un tema que

a l’Estat no li afecta, però -com molt bé diu el Sr. Reus- amb el

calendari d’una contractació s’han de tenir en compte totes

aquestes vicissituds i s’ha de tenir en compte que hi ha

possibilitats que es presentin aquestes recursos, més encara -

com s’ha dit també en algunes de les intervencions-, que

sempre hi ha problemes cada quatre anys quan es licita de nou

això hi ha problemes, idò encara més motiu perquè això

s’hagués amb més temps i no s’haguessin causat aquests

perjudicis, sobretot, especialment per part d’un govern que

presumeix tant d’estar tan a favor del turisme i tant d’estar a

favor de la reactivació econòmica. Doncs bé, en aquest cas aquí

s’haurien d’assumir responsabilitats perquè el perjudici per al

sector del turisme i per a l’economia, en general, a les nostres

illes ha estat molt greu.

Per a tot això, donarem suport a la proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per contradiccions té la paraula el Sr.

Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc donar les gràcies a

tots els grups que donen suport a aquesta iniciativa.

I després, pel que fa al Sr. Gijón i al Partit Popular, sento

moltíssim que no vegi la realitat. Jo, escoltant la seva

intervenció, sols se m’acudeix una paraula i és cinisme,

cinisme. Aquest matí m’he aixecat, he mirat les notícies i per

tot arreu a Eivissa surt com ahir des de la presidenta del

Govern, el president del consell insular, el director insular de

Turisme, tothom recrimina al Sr. Soria la gestió d’aquest

programa, la gestió de com s’ha adjudicat aquest programa, i

ara, cínicament, aquí el Sr. Gijón diu que el programa ja es

veurà al final, que no hi ha cap perjudici, perdoni, això ja és

cinisme.

Si mira una mica l’hemeroteca, dia 9 de març es publica que

a Eivissa s’ha perdut un 46,2% de turisme durant el mes de

desembre, d’acord?, és a dir, s’ha reduït quasi a la meitat

l’arribada de turistes; en el mes de novembre s’ha reduït un

20% l’arribada de turisme, i la mateixa premsa diu: “este

desplome es achacable a la pérdida del primer tramo del

IMSERSO”.

Si vostè diu que perdre 25.000 turistes durant els mesos de

novembre i desembre no té cap repercussió, idò jo a això li dic

cinisme. No puc esperar al final del programa a veure quantes

places s’han adjudicat. Les places són les que són i el temps és

el que té, la temporada de l’IMSERSO és la que és, no podem

esperar a la segona...

Després, vostè parla que no passa res perquè arribaran els

turistes, arriben els turistes, i les pèrdues econòmiques que hi

hagut tant als hotels..., els hotels estan tancats, bé, la resposta

del Sr. Soria a la ITB ahir voreja el cinisme absolut, és a dir, no

vénen turistes perquè els hotels estan tancats i els hotels estan

tancats perquè no vénen turistes. I per què estan tancats els

hotels? Perquè vaig preveure malament l’adjudicació del

programa de l’IMSERSO, per tant, a veure, això ja és... clama

al cel.

Després, també s’ha de dir..., vostè també parla del turisme,

dels beneficis..., també pensi... no hem parlat aquí de

Formentera, aquesta PNL està presentada també per Gent per

Formentera i aquí no es parla de Formentera. Formentera no té

pernoctacions, el turisme de l’IMSERSO que arriba a

Formentera sols arriba de dia, és a dir, són excursions diàries,

si els 25.000 turistes no han vingut a Eivissa no arribaran a

Formentera. Vostè sap el que suposa això per a les empreses

navilieres, per a les empreses de transport i per a tota l’oferta

complementària a Formentera? Si això... no passa res, idò

d’acord.
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I ja també dir-li que tornem al cinisme de la Sra. Borrego,

la Sra. Borrego semblava ser que és la secretària d’Estat de

Turisme, la secretària d’Estat de Turisme que era la

representant de Balears a Madrid i que havia de solucionar tots

els problemes, i ara arriba i no sols no els soluciona, ens genera

un problema de repercussions econòmiques brutals i té..., no sé

com qualificar-ho, si la barra o no, de dir que “los turistas no

van a Ibiza porque ya no tienen interés”, home!, això ja és

clamar al cel.

Miri, li puc contestar a vostè perquè és el representant aquí

del PP, “los turistas sí que va a Ibiza porque hay interés”, i

això ho sabem perquè Mundosenior, com que no ha estat

adjudicada pel programa Illes, ha creat un programa que es

Mundosenior Plus. A Eivisssa Mundosenior Plus ha venut

12.000 places sense cap subvenció de l’IMSERSO. Per tant, los

turistas sí que tienen interés en ir a Ibiza, pero no por el

IMSERSO, sino por Mundosenior Plus, home!, això ja clama

al cel del cinisme absolut i total.

I per una altra banda, torn a insistir en el cinisme, perquè

vostè parla aquí de les repercussions econòmiques, aquesta

PNL té dos vessants, un vessant econòmic que és la repercussió

en els hotels, les repercussions laborals, etc., però també té un

vessant de caràcter social, vostè parla aquí que el programa...,

vostè m’ha dit aquí que el programa IMSERSO es para

promocionar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Castells.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

...el turismo activo y el turismo activo també es promociona

per a la gent de les Illes Balears, si la gent de les Illes Balears,

la gent gran de les Illes Balears no tenim dret a sortir de les

Illes Balears, mal anem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Votam, passam a la votació d’aquesta

preposició no de llei RGE núm. 1945/16.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions? Cap abstenció.

Queda aprovada idò per 9 vots a favor i 4 en contra aquesta

proposició no de llei.

Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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