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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
per tal d'informar sobre el programa que pensa dur a terme
durant la present legislatura (RGE núms. 2118/95 i 2222/95).

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Comença la sessió de la Comissió de turisme.
En primer lloc, demanaria si hi ha alguna substitució. No n'hi
ha, de substitucions?

Abans de començar aquesta sessió, voldria tenir unes
paraules d'esperança, que al llarg d'aquest temps tot es
desenvoluparà de la millor manera possible i també, encara que
sigui en un to una mica familiar, voldria felicitar un dels
membres d'aquesta comissió, el Sr. Francesc Quetglas, perquè
avui és el dia de la seva onomàstica. Com deim en bon
eivissenc, molts anys i bons.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. En vida de tots els membres
de la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Dit això, vull afegir que intervé el'Hble. Sr. Conseller de
Turisme, el Sr. Flaquer i Riutort, que ve acompanyat de l'Ilm.
Sr. Director General d'Ordenació Turística, Sr. Josep Aloy, i de
l'Ilm. Gerent d'Ibatur, Sr. Ventura Blanch. Té la paraula l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
el motiu d'aquesta compareixença lògicament és d'estricta
cortesia parlamentària del Govern cap als diputats d'aquesta
comissió per, a l'inici de la legislatura, explicar quines seran les
línies mestres de la política a dur dins el departament de
turisme del Govern balear.

Una actuació que m'agradaria dividir o diferenciar en cinc
punts o en cinc estratègies distintes i diferenciades, però totes
elles cap a un objectiu comú, lògicament, que és el de la
consecució d'una política turística equilibrada que cerqui els
objectius de qualitat que tots venim pregonant ja des de fa
bastant d'estona.

El primer punt bàsic per a qualsevol política turística és el
de la millora del nostre producte. A dins la millora del
producte, em referiré lògicament en primer terme als
allotjaments; en segon terme,  a l'oferta complementària i, en
tercer lloc, a l'oferta il•legal, on també m'agradaria marcar
qualque criteri dins aquesta comissió.

Quant als allotjaments, s'ha de continuar...

(S'interromp el so en aquest moment).

Si la tècnica ens ho permet, podrem continuar.

En allotjaments turístics, com deia, la modernització
hotelera ha de continuar una mica recollint els fruits que ja
s'han anat recollint aquests darrers anys com a conseqüència
d'aquella Llei de modernització hotelera que va ser
aprovada pel Parlament de les Illes; uns resultats que avui
en dia ja ens permeten dir de manera completament
definitiva que han sortit del mercat durant aquests darrers
anys 12.000 places turístiques, hi ha hagut una inversió
privada de prop de 100.000 milions de pessetes i hi ha
existit, al mateix temps, una línia de finançament per part
del Govern de 20.000 milions, quant a aquesta
modernització hotelera, però la modernització no només ha
servit per millorar el producte, el producte ha anat millorant
durant aquests darrers anys, això és evident, sinó que a més
la modernització ha servit per a una cosa més important que
ja avançava abans. La modernització ha servit perquè s'ha
alentit el creixement de la nostra oferta turística, i per què
s'ha alentit? Perquè no només hem de mirar el nombre de
places turístiques que han estat autoritzades aquests darrers
anys, sinó que, a aquestes places turístiques, els hem de
restar lògicament aquelles que, com els deia, com a
conseqüència de la modernització, han estat retirades del
mercat perquè no han pogut seguir el ritme d'aquesta llei. En
aquest sentit, m'agradaria posar com a exemple que en els
darrers dos anys i mig, que han estat dos anys i mig bons,
turísticament parlant, i que podien fer entreveure un
creixement turístic desmesurat, el saldo del que ha sortit del
mercat via modernització i el que ha entrat en el mercat com
a nova oferta turística és només de 1.400 places noves en
dos anys i mig, però hi he d'afegir tot d'una que són noves
places de tres, quatre estrelles per amunt i que tot allò que
ha sortit, aquelles 12.000 places de què parlava, són places
turístiques d'inferior categoria, d'entre dues i una estrella,
pensions i hostals. Això fa que, en definitiva, els objectius
que es marcaren, anar retallant l'oferta de baixa qualitat, es
compleixen.
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Lògicament, quan es parla de millora del producte, s'ha de
parlar dels plans d'ordenació de l'oerta turística. Quant a l'illa de
Mallorca, com vostès saben, un pla ja definitivament aprovat,
que ha estat fruit d'un procés llarg i complex, però que, en
qualsevol cas, un pla consensuat, per ventura hauria pogut ser
millor, pitjor, no ho sabem, però, en qualsevol cas, va ser un pla
consensuat amb les associacions, amb els municipis, els quals
varen poder aportar-hi les seves idees, etc. En aquest moment,
estam, des del Govern, francament decidits a impulsar
l'aplicació d'aquest document. En aquest moment ens trobam
amb una tasca inicial de verificar el compliment que fan els
ajuntaments de les seves obligacions; he de recordar que el
POOT de Mallorca estableix que els ajuntaments tenen els
termini d'un any per adaptar els seus planejaments a les
prescripcions del pla; és un compliment que en aquest moment
hem de verificar i controlar. des del Govern, hem donat ja
mostres palpables i evidents que creim en la filosofia del POOT
i que la demostram amb la pràctica; hem fet una operació
puntual de cirurgia urbanística, a una zona turística, a un
establiment que era de propietat del Govern, l'antiga residència
Joan Cavaller de Cala Ratjada, i no només ha estat esponjat el
solar, sinó que, a més, han estat substituïts 2.580 metres
quadrats de zona verda en el pulmó, en el cor, d'una zona
turística com és Cala Ratjada, però és evident que per dur a
terme tota la filosofia del Pla d'ordenació, per dur a terme tot el
concepte que pretenem desenvolupar durant aquests pròxims
anys, no només basta amb la voluntat decidida de
l'administració autonòmica, sinó que es requereix també la
cooperació, la col•laboració, per part de l'Estat central, per part
dels municipis, per part de la iniciativa privada, etc. En aquest
sentit, esperem que molt aviat puguem constituir una comissió,
la qual precisament tendrà per finalitat essencial el seguiment
correcte, el seguiment puntual, de totes les tasques d'aplicació
del Pla d'ordenacio de l'oferta turística.

Quant als plans de Menorca i d'Eivissa, diré senzillament
que han estat en aquests moments remesos a les associacions i
institucions de Menorca i d'Eivissa perquè fins dia 30 ens
puguin remetre les seves opinions, i, a partir d'aquestes
opinions, nosaltres podrem elaborar ja definitivament el
document que haurà de ser sotmès a exposició pública,
esperem-ho així, a dins el mes de desembre d'enguany.

En aquest punt de millora del producte turístic quant als
allotjaments, vull anunciar també aquí la posada en marxa ja
durant aquest estiu d'un pla de qualitat de l'oferta turística, un
pla que en aquest moment és experimental, un pla pilot que s'ha
experimentat a 150 establiments de les Illes Balears de distintes
categories i a distintes zones, amb 90 inputs de qualitat distints
que s'estan examinant hotel per hotel, i el que volem saber a
través d'aquest pla és en quina situació ens trobam, quina
situació de qualitat, segons els nostres criteris, tenen els nostres
establiments, perquè ens adonam que massa vegades hem
centrat tota la nostra atenció sobre qüestions tan matemàtiques
o tan físiques com metres, com espai, etc. i molt pocs pics hem
centrat la nostra atenció en altres aspectes de qualitat, molt més
immaterials, molt més intangibles, però tan apreciables o més
pel client com els altres; qüestions com les noves tecnologies
a les recepcions, en els sistemes de reserves, qüestions com el
tracte personal al client, qüestions com el ratio de cambrers per
taula, qüestions com ratio de cambreres per habitació, etc. Són
una sèrie d'inputs, fins arribar a 90, que són analitzats dins
aquest pla de qualitat.

Som en el moment inicial d'aquest pla. El nostre objectiu
final a llarg termini, lògicament, no podem parlar d'objectius a
curt termini, és intentar poder arribar a un distintiu, a una
etiqueta de qualitat per als establiments turístics, una etiqueta
i un distintiu que, insistesc, estaria per damunt d'aquestes
classificacions tradicionals i clàssiques de les estrelles que, com
deia, obeeixen a paràmetres i a requisits més de tipus
infraestructural que no de servei.

Això, en grans línies, quant a la millora del producte
turístic d'allotjaments. Quant a la millora del producte
turístic d'oferta complementària, els diré que ha estat remès
per part del Govern al Parlament el Projecte de llei de
modernització de l'oferta complementària. Entrarem ara ja
en allò que és la modernització de bars, restaurants i
cafeteries. S'ha de dir que el pla de qualitat a què em referia
fa una estona s'estendrà també en un futur a l'oferta
complementària, i, en qualsevol cas, jo crec que el punt més
important d'aquesta legislatura, quant a oferta
complementària, hi he d'insistir, serà l'aprovació pel
Parlament del Pla de modernització i el compliment rigorós,
el control rigorós, d'aquest pla per part dels serveis
d'inspecció de la Conselleria de Turisme.

Finalment, jo no voldria deixar de costat, com he dit al
principi, quant a la millora del producte, el tema de l'oferta
il•legal. Jo crec que som conscients des del Govern que hi
existeix un determinat nombre de llits, de places,  difícil de
quantificar, jo crec que aquesta és una taca difícil i, a més,
inútil, no crec que aquest sigui en realitat el problema, el
tema de quantificar aquesta oferta, però sí som conscients
que hi existeix. També som conscients de la dificultat que
duu poder controlar i poder actuar contra aquest tipus
d'oferta, sobretot quan aquesta oferta no actua a través dels
canals de comercialització típics del turisme, a través
d'agències de viatges i tour operators, i es canalitza o se
circumscriu a allò que és un canal de relació privada entre
el propietari d'un immoble i una persona que l'hi lloga. En
aquest sentit, començam des d'aquest mes d'octubre una
campanya important de control, una campanya que
començarà amb un control exhaustiu i detallat de tots els
fullets dels tour operators, de tots, absolutament de tots, per
poder veure quants d'aquests establiments que es promouen
a través d'aquests fullets estan autoritzats i quins no n'estan;
lògicament, aquells als quals es doni publicitat través d'un
fullet de tour operator o d'agència de viatge i que no estiguin
autoritzat per la Conselleria de Turisme, lògicament, seran
objecte d'inspecció turística, d'obertura d'expedient
corresponent i, si és necessari i hi ha motius suficients, de
la sanció oportuna. En aquest sentit, també voldríem
intentar llançar el missatge que no només és possible
eradicar l'oferta il•legal i actuar-hi en contra des de la
Conselleria de Turisme amb dotze inspectors, sinó que
també necessitam, i els la requerim, de la col•laboració
d'ajuntaments, associacions empresarials que ens puguin
facilitar una mica la nostra tasca amb denúncies, amb
informació i amb col•laboració de tot tipus.
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El segon punt, tot vegada que hem parlat del producte, és
lògicament l'entorn, perquè no es concep, o  jo crec que no la
podem concebre mai, una actuació turística que intenti millorar
el producte, si després l'entorn no l'acompanya. Un producte pot
ser molt bo, però inscrit en un entorn completament destrossat
o dolent, per molt que aquell es milloràs, no milloraria la seva
comercialització i la seva rendibilitat. En aquest sentit, volem
anunciar aquí públicament que per part del Govern hi ha la
intenció de dur a terme un segon pla d'embelliment, un segon
pla d'embelliment amb unes ambicions molt més limitades que
les del primer, que va ser de 14.000 milions d'inversió, amb el
qual jo crec que s'hi va fer la gran feina en aquell moment. Ara
es tracta senzillament d'intentar continuar amb aquesta
mentalitat, amb aquesta mentalitat inversora en les zones
turístiques per, precisament, millorar aquest entorn de què
parlàvem. Lògicament, quan es parla de pla d'embelliment, ens
haurem de referir a dues coses importants: en primer lloc el
finançament d'aquest pla i, en segon lloc, el concepte o filosofia
d'aquest pla d'embelliment. Quant al finançament, el Govern
està disposat a invertir-hi quantitats periòdiques, anuals, a
incorporar-les en el seu pressupost, en el capítol sis de la
conselleria, però també hem d'intentar cercar la col•laboració
d'altres administracions, com l'Administració estatal, com
l'Administració municipal i fins i tot, per què no dir-ho, de la
pròpia iniciativa empresarial privada. En aquest sentit, jo vull
anunciar que esper que en breu termini podrem signar un
conveni de col•laboració amb el Ministeri de Comerç i Turisme
vinculat al Pla Futures 96-98, que podrà incorporar partides
específiques de finançament de pla d'embelliment aquí, a les
Illes Balears. Vàrem estar reunits la setmana passada amb
representants del ministeri. És un conveni que pretén en un
termini de tres anys incorporar-hi unes partides de prop de 300,
400 milions per part de cada institució, i amb aquests 800, 1000
milions de pessetes més allò que hi puguin afegir els
ajuntaments, fer petites actuacions d'aquest pla d'embelliment
de què parlam. Quin és el concepte o la filosofia que volíem
imprimir a aquest segon pla? Nosaltres pensam que el primer
pla d'embelliment es va destinar bàsicament a la dotació i
millora d'infraestructures de zones turístiques bàsicament,
passejos marítims, places, voravies, pràcticament es va fer una
dotació de serveis mínims i bàsics a una zona turística, perquè
realment la hi havien de menester. Entenem i creim que aquesta
feina està bàsicament feta, lògicament, encara hi ha qualque
zona que encara l'ha de menester, però bàsicament està feta, i
entenem que hem de cercar, sobretot en aquest moment en què
els recursos no seran tan grossos com els del primer pla, fer una
actuació molt més selectiva i amb uns criteris molt més
selectius. Criteri imprescindible, que l'ajuntament en qüestió,
que el municipi en qüestió, acrediti el compliment d'una cosa
molt important, el compliment que destina el 5% del pressupost
de les seves obres d'embelliment al manteniment de les obres
d'embelliment que es varen fer ara ja fa una sèrie d'anys. Els
convenis de col•laboració entre els ajuntaments i la Conselleria
de Turisme marcaven clarament que el 5% del pressupost de
l'obra executada per al pla d'embelliment havia de ser destinat
al manteniment d'aquelles obres d'embelliment. Aquest serà, o
nosaltres entenem que l'ha de ser, un dels requisits
imprescindibles perquè els ajuntaments puguin entrar en
aquesta segona fase.

Quant a concepte o filosofia, nosaltres entenem que hi
hauríem de ficar dos tipus de projectes distints: en primer
lloc, projectes de cirurgia urbanística, és a dir,
d'esponjament concret i puntual d'una zona turística, això
vol dir demolició d'immobles de primera línia o d'immobles
en un estat deteriorat i substitució per zones verdes, és un
criteri que jo entenc que ha de ser prioritari en aquesta
actuació conjunta entre Administració central, autonòmica
i local, i en segon lloc, dotació a les zones turístiques
d'equipaments o actius que siguin capaços de captar turisme
de temporada baixa i mitjana per a les nostres zones
turístiques. Nosaltres entenem que la lluita contra
l'estacionalitat, la lluita per allargar la temporada, requereix
a moltes zones turístiques d'actius, d'ofertes, d'atractius que
vagin una mica més enllà de la nostra climatologia i de les
nostres platges, i en aquest sentit, ofertes en equipaments
complementaris, com puguin ser camps d'esports, per
atreure turisme en els mesos de novembre a gener d'equips
de qualsevol tipus de modalitat esportiva que vulgui venir
aquí a fer la pretemporada; minisales per dur a terme
convencions, incentius, etc. en una zona turística. Jo crec
que han de ser projectes als quals es doni prioritat sobre
d'altres perquè van cap a un dels objectius prioritaris, com
en parlarem després, de la conselleria, que és el de la lluita
contra l'estacionalitat.

Per acabar aquest segon capítol de millora de l'entorn,
una vegada explicat, insistesc que només està embastat, no
hi ha res encara definit en el pla d'embelliment, diré que
l'Ibatur (Institut Balear de Turisme) pensa continuar duent
a terme convenis amb diferents institucions i associacions
per a la neteja de les zones turístiques. Entenem que la
millora de l'entorn també suposa això, la millora en la
neteja, i en aquest sentit continuarem, com ho hem fet
durant aquests darrers anys, amb les campanyes de neteja i
conscienciació ciutadana.

El tercer punt, una vegada que tenim una actuació sobre
el producte i una actuació sobre l'entorn d'aquest producte
turístic, ha de ser també la d'intentar millorar el servei,
incidir en la formació professional del turisme. És evident
que no basta només amb el producte, sinó que també hem
d'actuar en aquest camp. En aquest sentit, s'ha de dir que
l'edifici de l'escola d'hostaleria i turisme ja està plenament
capacitat i en marxa perquè s'hi dugui a terme els dos tipus
d'estudi, el d'hostaleria i el de turisme. Precisament dilluns
passat varen començar les classe a hostaleria. Quant a
turisme, la bona notícia que segurament tots vostès ja
coneixen és que s'hi ha donat ja caràcter oficial per part del
Ministeri d'Educació i Ciència i, a més, s'ha de dir, crec que
és una notícia positiva, que la Universitat de les Illes
Balears ha estat precisament nomenada a nivell nacional
coordinadora d'aquests estudis de turisme. En aquest sentit,
s'ha de dir que som plenament conscients que les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera són en una situació desigual
quant a aquesta escola i, en aquest sentit, volem anunciar
també aquí en el Parlament que hi haurà sistemes d'ajuts i
beques específics i especials per als alumnes de les illes
menors, lògicament, hi haurà uns límits, no es pot fer una
cosa completament il•limitada, però, lògicament, es tendrà
en compte aquesta situació concreta i específica, i
s'intentarà pal•liar aquest problema de la doble insularitat
dels estudiants de Menorca, d'Eivissa i, en el cas de
Formentera, quasi de triple insularitat.
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En matèria de formació, al marge de les relacions que
puguem tenir amb Europa i els cursets de formació
professional, sí que m'agradaria avançar aquí un altre objectiu
concret i determinat de la conselleria per a aquesta nova
legislatura, que és la implantació d'hotels-escola a cada una de
les illes. Començam, en aquest cas, per l'illa de Mallorca, a un
edifici nostre, la residència de Can Picafort, un edifici de la
Conselleria de Turisme; aquest hivern s'hi comencen ja les
obres d'acondicionament perquè durant els mesos d'hivern
aquesta residència pugui acollir les pràctiques d'hotel-escola
dels nostres estudiants. Al mateix temps, hem iniciat ja
converses a Menorca i a Eivissa, i s'han de continuar, per poder
arribar a acords puntals amb determinats establiments que en
aquest moment puguin estar ja fora de mercat perquè s'hi pugui
fer també qualque tipus de pràctica d'aquest estil.

La quarta línia d'actuació, tota vegada que tenim el
producte, l'entorn i els millors professionals, que és allò que
tots pretenem, és, lògicament, vendre aquest producte, la tasca
de promoció dels nostres destins turístics. En aquest sentit, hi
ha una atenció prioritària a les indicacions que marquin o que
marqui, millor dit, el pla de màrqueting que ha elaborat la
Universitat de les Illes Balears per al trienni 96-98, el qual
rebrem en breu termini, i que haurà de marca una mica les
estratègies i les línies promocionals en matèria turística. En
qualsevol cas, m'atreviria jo aquí a avançar que, al marge de la
promoció típica, clàssica i tradicional que s'ha vengut fent, el
concepte de la qual, en principi, no hi ha motius per canviar en
bona part, sí diré que prestarem una atenció especial a dos punts
concrets: un és el de la lluita contra l'estacionalitat, com he dit
abans, hem d'intentar promoure al màxim aquells productes,
aquelles ofertes, que siguin útils, que siguin vàlides per lluitar
contra l'estacionalitat, en aquest sentit, pensin vostès en tota
l'oferta turística que hi pot haver en el medi rural, sempre amb
els controls i les limitacions que marca la llei, lògicament, amb
tota l'oferta turística de caràcter esportiu, amb l'oferta turística
de congressos, de convencions, d'incentius, i, el que és més
important, i jo crec que és el gran punt d'atenció per part de la
conselleria, allò que fa referència al turisme social. El turisme
social és un col•lectiu..., el turisme de tercera edat és un
col•lectiu que jo crec que ha donat els seus fruits a nivell
espanyol, el programa de l'Inserso és un exemple clar d'una
subvenció estatal fàcilment recuperable per altres conceptes,
hem de pensar en els imposts que recapten amb el manteniment
de les empreses amb producció i, en conseqüència, no tancades,
hem de pensar en el manteniment dels llocs de feina que això
dur a terme; en conseqüència, hi ha estudis que demostren
perfectament que tot allò que el Ministeri d'Afers Socials
inverteix en el programa de l'Inserso ho recupera fàcilment per
altres conceptes. En aquest sentit, ja hem plantejat de manera
oficial davant Brussel•les, davant la Direcció General 23, un
programa ambiciós, un programa del qual Balears és en aquest
moment pioner i capdavanter, que és el programa del turisme
social o de la tercera edat europea, un programa que pretén els
mateixos objectius que el programa nacional, però amb dos
objectius o amb dos requisits bàsics per poder accedir a aquest
programa: un primer requisit és lògicament trobar-se en zones
o regions estacionals, zones o regions la inversió en les quals es
pugui justificar aquests inversió comunitària, precisament per
a una lluita contra l'estacionalitat, perquè això afavoreix
l'economia d'aquesta regió, i en segon lloc, lògicament perquè
suposa una política social avançada, quant a la millora de les
condicions i a qualitat de vida de les persones majors de la
Comunitat Econòmica Europea. És un projecte ambiciós,
només en som al principi, però, per pocs resultats que se'n
vegin, hem de pensar que parlam de col•lectius amplíssims, de
col•lectius de milions i milions de persones jubilades a Europa
amb ganes de viatjar, si es pogués configurar aquest programa
amb els recursos i l'organització suficient, podria, crec, suposar
una petita o una -perdonin-me l'expressió- important batalla
guanyada a l'estacionalitat, a dins el nostre turisme.

Lògicament, a més d'aquesta primera actuació
promocional que pretén la desestacionalització, hi ha
d'haver una segona actuació important, que és la dels
mercats emergents, la d'aquells mercats que comencen amb
el seu turisme major, em referesc fonamentalment a països
de l'Est. Són uns mercats amb grans potencials, i no només
pel potencial que puguin suposar, sinó sobretot, entenc joc,
se n'ha de fer una especial referència i esment, d'aquests,
perquè entenem que una política empresarial turística en
aquest sentit o fins i tot una política, sense empresarial, de
la pròpia Administració ha d'intentar diversificar al màxim
els seus mercats. Jo entenc que no podem dependre d'una
manera tan directa del mercat alemany i del mercat britànic,
i creim que és convenient i positiu intentar diversificar una
mica més tot el nostre mercat.
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Finalment, nosaltres entenem que hi ha un punt bàsic, no
només en el mercat turístic, sinó en qualsevol mercat. Avui en
dia, qualsevol persona que hagi estudiat els principis més
elementals de l'economia sap perfectament que la informació
domina d'una manera, jo crec que brutal, els mecanismes del
mercat. Jo crec que el mercat per excel•lència, el mercat
borsari, és dominat per complet per la informació, però no
només el borsari, jo crec que qualsevol mercat està sotmès a
aquestes regles. En aquest sentit, nosaltres entenem que la
informació i la documentació són aspectes essencials del nostre
turisme. Nosaltres, evidentment, refusam, perquè creim que no
podem fer ni plantejar batalles utòpiques ni cridar la gent a
l'engany o a la utopia... Nosaltres entenem que és impossible
prescindir dels canals de comercialització típics del tour
operator,. nosaltres estam convençuts que això és impossible.
Quan unes illes estan disposades i capacitades a rebre 8,5
milions de visitants en un any, crec que és una utopia intentar
prescindir, a dins un turisme massiu, d'uns canals de
comercialització,. Si nosaltres diguéssim que l'any que ve
només volem rebre 500.000 persones, per ventura podríem anar
nosaltres directament amb les maletes a vendre-ho a aquestes
500.000 persones o intentar que aquestes 500.000 persones
venguin aquí, però si nosaltres ens consolidam, i així ho feim,
en turisme vacacional i de masses, entenem que la presència del
tour operator és imprescindible. En la batalla o en la relació -no
té per què ser una batalla- amb el tour operator hem d'intentar
estar el més informats possible i el més documentats possible.
En un mercat com aquest, canviant, que oscil•la molt en poc
temps, és important que coneguem en tot moment quin és el
pols, quina és la situació dels distints mercats emissors, què és
el que es respira a Alemanya, i no només a Alemanya com un
conjunt, sinó a cada un dels landers d'Alemanya, què és el que
es respira a Anglaterra, què es respira a altres mercats emissors,
etc. En aquest sentit, precisament per dotar d'una major
informació el nostre mercat, volem crear, i ja ho incorporam als
pressuposts del 96, així ho explicarem aquí en el seu moment,
un centre de documentació i anàlisi de mercats, un centre de
documentació i anàlisi que dependrà de la conselleria i la tasca
principal del qual serà, lògicament, intentar recopilar la
informació necessària i la documentació suficient per estar ben
informats en tot moment, ben documentats, a l'hora de
negociar, no nosaltres, perquè no negociam nosaltres, però sí
que puguem oferir aquesta informació i aquesta documentació
als nostres empresaris per tal que puguin discutir i negociar en
millors condicions amb l'altra part, la part del mercat emissor,
que és la que ens duu els clients.

Moltes gràcies, Sr. President. Esper haver estat no massa
llarg a l'hora d'explicar aquestes línies essencials de la política
turística, i lògicament estic a la disposició de tots els diputats
d'aquesta comissió per respondre les seves preguntes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Com saben les senyores diputades i
els senyors diputats, ara es disposa d'un temps màxim de 45
minuts, però jo en proposaria només 10, si als portaveus els
sembla bé. 15 minuts. Se suspèn la sessió. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats, recomença la sessió.

Té la paraula, per formular les preguntes o observacions que
estimi adients, i per un termini màxim de 10 minuts, el portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Josep Ramon Balanzat i
Torres. Té vostè la paraula

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, Sr. President. Jo volia fer tres observacions, o tres
preguntes, al Sr. Conseller. En primer lloc, sempre, des de la
Conselleria de Turisme i des del Govern, es parla en relació

amb els poots que volen ser unes eines que estiguin el
màxim consensuades possible i el màxim de discutides per
quants més sectors, millor, però jo li volia preguntar per què
mai no s'ha consultat o per què mai no s'ha preguntat als
grups ecologistes, per exemple, o als sindicats, per exemple,
sobre aquestos plans d'ordenació de l'oferta turística, si tant
de consens es pretén, per què només es pregunta als
ajuntaments, consells insulars i, per descomptat, a la
patronal. En segon lloc, vostès feia referència al pla de
qualitat turística i ha fet una relació d'uan sèrie de
paràmetres o d'inputs, en feia una relació de 90, jo no sé si
no ha fet cap relació, per exemple, que podien existir
paràmetres com, per exemple, si els hotels o els
establiments turístics minimitzen o eliminen els residus
adequadament, si estalvien aigua o no, si utilitzen energies
netes o no, etc. Voldria que el Sr. Conseller ens explicàs si
aquestos inputs també formen part d'aquestos 90 o no. En
tercer lloc, i pel que fa a l'oferta il•legal, vostè ens ha
comentat que es durà a terme una campanya de control; en
aquesta campanya de control, bàsicament es farà observar
en els fullets dels tour operators i comprovants si els
establiments que figuren allí estan regulats, si estan
autoritzats o no, i jo li pregunt què passa amb els
establiments que, òbviament, no s'anuncien en els fullets
dels tour operators? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr-. Balanzat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Amb molt de gust, intentaré donar
complida resposta al representant del Grup Mixt.

Quant al consens en relació amb el POOT, jo crec que
vostè s'ha referit, i s'hi ha circumscrit,  bàsicament als que
en queden pendents, que són el de Menorca i el d'Eivissa i
Formentera. La nostra opinió en aquest sentit és que estam
fent una tasca quasi quasi, si se'm permet l'expressió, d'una
liberalitat enorme per part nostra. Nosaltres, senzillament,
podríem aprovar inicialment el document, perquè és de la
nostra competència, a partir d'aquí hi ha dos mesos..., i no
només els grups ecologistes, sinó que qualsevol particular
podrà dir la seva, explicar la seva postura i el seu
pronunciament sobre el POOT. Aquest seria el camí
correcte. El camí correcte i el camí que ens marca llei és
precisament que nosaltres redactem el document, facem la
cartografia, l'exposem al públic, l'aprovem inicialment i que
institucions, associacions i particulars del tipus que sigui en
facin les observacions pertinents, però, precisament perquè
no es pugui dir mai que s'ha fet un pla d'ordenació de
l'oferta turística a Menorca, a Eivissa i a Formentera des de
Mallorca, hem volgut introduir-hi el factor de les
institucions via consells insulars i via ajuntaments, perquè
la fase d'exposició pública i al•legacions la tendran totes les
organitzacions ecologistes, tots els particulars que s'hi
vulguin pronunciar i qualsevol persona que tengui un interès
a dir qualque cosa en relació amb aquest pla. Entenc, en
qualsevol cas, Sr. Balanzat, que és una mostra per part del
Govern que s'intenta escoltar la veu de les institucions
d'aquestes illes.
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Quant als inputs de qualitat d'aquest pla que hem llançat, un
pla pilot, un pla experimental, efectivament, no només s'hi
incorporen els que vostè ha comentat sobre residus i estalvi
d'aigua, sinó també tècniques de reciclatge, etc. de tot tipus, els
quals formen part d'aquests 90 inputs, la informació dels quals
jo, molt gustosament, si la vol, un dia li puc facilitar per escrit,
sobre quins són els inputs de qualitat que s'hi han incorporat.

Quant a l'oferta il•legal, vostè suscita una pregunta
interessant. Jo crec que podria ser objecte d'un debat també
molt important. Efectivament, què passa amb aquella oferta a
la qual no es dóna publicitat, que no entra en el cana del tour
operator? Miri, si hi enviam un inspector, mostrarà un contracte
de lloguer i, en funció de la Llei d'arrendaments urbans, jo no
hi podré fer res. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Balanzat, vol fer ús del dret de
rèplica? Té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li vull dir que, evidentment, la llei
els empara amb el mecanisme del procés a seguir en el tema del
POOT, però, és clar, una cosa és la llei i l'altra, allò que vostès
van predicant. Si vostès prediquen consens, si vostès prediquen
participació al màxim de la gent, haurien de facilitar aquesta
participació i, per tant, nosaltres entenem que això no s'hauria
de circumscriure només al típic període d'al•legacions que té
qualsevol ciutadà, sinó que s'hauria de facilitar també, per
exemple, a dins aquest termini que deia que hi ha fins al dia 30
d'octubre d'aquest mes perquè les institucions puguin fer les
seves observacions, també s'hi hauria d'haver inclòs aquests
tipus de col•lectius, com li comentava. Això sí que realment
demostraria una mostra de participació democràtica ampla.

Després, li diré que em fa la impressió que, en el tema de
l'oferta il•legal, no els veig gaire convençuts, quant al tema de
lluitar contra aquesta oferta il•legal. Jo crec que s'hi pot fer molt
més. M'ha preocupat molt abans quan deia que és inútil saber
quanta oferta il•legal tenim, jo crec que és important saber
quina oferta il•legal tenim, on la tenim i què es pot fer
exactament per lluitar-hi en contra.

Bé, res més moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. De manera molt breu. Sr.
Balanzat, jo insistesc en allò que li he comentat abans. Jo
crec que es dóna tràmit d'audiència en aquest cas, i d'una
audiència informal, a les institucions, perquè hi ha el tràmit
vertader i formal, que és l'exposició pública, i quasi quasi,
miri què li dic, jo em comprometria a fer això, però amb una
condició, que després no em venguessin aquí a donar-me
presses, perquè vostès volen molt audiència, molta cosa
d'organitzacions ecologistes, nos hemos de reunir y hemos de
buscar consenso, però després em vénen cada dos per tres
aquí, al Parlament, a veure per què no he aprovat el POOT.
Intentarem anar una mica més aviat i els donarem
l'oportunitat que s'hi pronunciïn a través dels seus tràmits
legals i formals, que són les exposicions públiques d'aquests
documents, i havent-la donada, insistesc, a les institucions.

Quant a l'oferta il•legal, jo som una persona oberta als
suggeriments, jo l'emplaç, a vostè, com a diputat d'aquesta
cambra, a més, crec que hi ha entrat fa poc, que em doni
idees i solucions per poder actuar contra aquests
apartaments, contra aquestes cases, que, sense que entrin en
una comercialització turística, sense que entrin en una
comercialització turística, vostè podria qualificar d'oferta
il•legal. Si vostè em diu un mecanisme de solució amb el
qual pugui actuar de manera contundent i eficaç, cregui'm
que jo intentaré emprar-lo. L'hi agrairia la seva
col•laboració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Perquè formuli les observacions o preguntes que estimi
necessàries al Sr. Conseller de Turisme, té la paraula, pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears
l'Hble. Sra. Maria Thomàs i Andreu.

LA SRA. TOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens alegram que
hagi anunciat que entra en el Parlament la Llei de
modernització de l'oferta complementària turística, perquè
pensam que era una de les mancances importants que tenia
tot el sector, però hem notat també una altra mancança en la
seva exposició, és tot allò que fa referència al turisme
alternatiu, al turisme anomenat rural; el Sr. Soler va parlar
d'eco-turisme. Voldríem saber si la seva conselleria té ja fet
un cens sobre els establiments que en aquest moment
existeixen, que es van obrint indiscriminadament, si ja l'ha
realitzat o si el pensa realitzar, i si pensa concretar més la
reglamentació sobre aquesta oferta, de tal manera que
puguin controlar-se els nivells de qualitat, els nivells de
possible impacte mediambiental de l'oferta d'aquest estil.
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Per altra banda, respecte dl'oferta il•legal, igualment pensam
que hi ha d'haver una política més activa, i en aquest sentit,
voldríem demanar-li si creu que el servei d'inspecció que té
aquesta conselleria és suficient, si se'l podria ampliar per tal de
combatre d'una forma molt més coercitiva aquest tipus d'oferta.

I quan ha parlat del pla de qualitat, voldríem també saber si,
de qualque manera, a dins les ratios de què ha parlat (cambrer-
taula, etc.), els índexs hi tendran present aquesta destrucció de
llocs de feina que s'ha anat donant de forma tan generalitzada
amb la incorporació dels bufets i, per tant, amb l'eliminació de
la figura del cambrer en els restaurants dels hotels; en aquest
moment, fins i tot, ja pràcticament hi ha bufet a qualsevol
moment del dia, etc. De qualque manera, si el pla de qualitat
tendrà molt present també aquest aspecte laboral, que creim que
és molt important per als treballadors d'aquestes illes.

Finalment, voldria demanar-li com s'ha resolt el possible
conflicte que va sortir a la premsa fa uns mesos sobre la
ingerència que va denunciar la Comissió provincial de formació
professional, la qual està formada pel Ministeri d'Educació i
distints organismes, entre ells agents socials, associacions
empresarials, consells, etc., sobre l'oferta d'estudis que fa
l'escola d'hostalera; denunciaven la ingerència en l'oferta de
formació professional dels nous cicles formatius de la Logse
que ofereix el MEC a través de les seves escoles de secundària.
De qualque manera, si aquesta ingerència s'ha solucionada i
com s'ha resolta. Per altra banda, quin percentatge de l'oferta de
cursos que farà aquesta escola d'hostaleria que ha començat
anirà dedicada a reciclatge i major formació dels treballadors
en actiu d'hostaleria, no només cap als joves, sinó també cap als
treballadors actuals.

Finalment, he vist avui a la premsa que hi ha una directiva
comunitària sobre els incendis, sobre les mesures de prevenció
d'incendis en els hotels, i voldria saber si la conselleria, en
aquest sentit, també hi té mesures a prendre o pensa recollir les
conclusions que faci aquesta gent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, quant al turisme rural,
bé, jo no crec que hagi estat una mancança, jo crec que he
intentant explicar que precisament un dels objectius prioritaris
en promoció és precisament la desestacionalització, i aquesta
desestacionalització passa precisament per productes
alternatius, un d'ells la prestació de serveis al medi rural.
Lògicament, jo no he volgut estendre'm molt més en el que hi
ha, però sí que li puc dir que en aquests moments, a més del
decret de la conselleria que regula aquesta prestació de serveis,
que és un decret del mes de maig del 95, un decret jo pens que
molt restrictiu; precisament, vàrem ser a una conferència
sectorial de turisme, i parlant-n'hi amb altres conselleries, jo
crec que el més restrictiu amb moltíssima diferència, com a
prestació de serveis a un medi rural, és el de la nostra
comunitat, i en aquest moment som a punt, acaba de ser
enviada a les associacions empresarials perquè en puguin
informar,  de publicar una ordre que desenvoluparà tot aquest
decret, precisament amb aquest registre que vostè reclamava,
hi té tota la raó del món; a més, intentam aclarir una mica més
tota aquesta nova oferta que és de nova creació, i hem d'intentar
des d'un principi controlar-la de la millor manera possible.

Quant a l'oferta il•legal, una mica el mateix que he dit al
representant del Grup Mixt, vull dir que qualsevol
sol•licitud, qualsevol suggeriment, benvinguda sigui. Jo
estic obert a qualsevol qüestió via moció, via allò que sigui
que realment sigui positiu per treballar en aquest sentit.

Jo sí que crec que el servei d'inspecció és insuficients,
n'estic convençut. No basta amb 12. Intentaré en la mesura
del possible que per al pressupost del 96 s'incrementi, el que
passa és que esper també que vostès siguin comprensius
aquí i no critiquin després un augment de les partides de
personal, perquè a vegades sol passar això, sol passar a
vegades que els grups polítics de l'oposició tenen una afició
desmesurada als sumands, a les coses que reclamen al
Govern, però després tenen un pànic increïble al conjunt
dels sumands, que és el resultat en forma de dèficit o en
forma de despesa pública. En aquest sentit, jo li demanaria
que el dia que plantegem aquí els pressuposts, vostè també
doni suport a aquest increment.

Quant al pla de qualitat, el bufet ja és una cosa que no
només és d'aquí. Segurament vostè ha viatjat tant com
qualsevol de nosaltres i haurà vist a qualsevol banda del
món el bufet és una qüestió generalitzada, estesa, sobretot
en els destins turístics de masses, és molt difícil poder
actuar contra això. És ver, lògicament, i ens preocupa, que
va en contra una mica de la creació de llocs de feina, això és
evident. Nosaltres esperam i confiam que l'escola pugui ser
una mica una peça clau en el sentit d'intentar revitalitzar un
altre pic el servei en els menjadors per intentar, no fugir del
tot del bufet, del qual no fugirem, desfer una mica aquest
camí que es va començar ja fa una sèrie d'anys i que jo crec
que és impossible tornar-lo a cobrir completament.

Quant a aquesta ingerència en els estudis reglats de
formació professional secundària, jo vaig rebre una carta del
director provincial, del Sr. Llinàs, amb uns termes que ens
convidaven al diàleg; jo sé que el director general
d'Ordenació Turística i el representant nostre a l'escola n'han
parlat, no he tornat a sentir ni rebre cap tipus de queixa en
aquest sentit; és senzillament una oferta d'estudis que fa el
Govern, la Comunitat, juntament amb la Universitat, a la
qual la gent és lliure d'acollir-se o no, és un tema que pens
que no plantejarà massa problemes. Hi haurà reciclatge,
òbviament, no només hi haurà cursos per a nous
professionals, sinó que sobretot es prestarà una atenció
especial al reciclatge.
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Quant als incendis que vostè comentava, nosaltres hi tenim,
i, a més, reconegut per tots els tour operators, les normatives
més avançades en matèria de protecció contraincendis dels
establiments, unes normatives que ens han situat en allò que és
la informació que publica anualment Ifto, la patronal de tour
operators internacionals, com destí número u en seguretat
contraincendis. En aquest sentit, jo pens que és impossible
evitar un incendi; és a dir, un incendi es produeix per la
negligència d'un treballador, d'un client. d'un director, de qui
sigui, és impossible evitar-ho, això. el que realment és
important és que funcionin les mesures en el moment en què es
produeixi l'incendi; en aquest sentit, jo pens que som, sense cap
dubte, el destí amb unes condicions més avançades en aquest
sentit, i no només ho diem nosaltres, ho diuen els tour
operators, ho diuen els clients, però això no lleva que nosaltres
no vulguem participar en tot tipus de reunió que puguin
incrementar encara més aquesta protecció i aquesta seguretat;
en aquest sentit, hi ha d'haver aquí unes jornades, a les quals
assistiran representants de la conselleria i on intentarem donar
complida resposta a les peticions que facin els tour operators,
les traslladarem a les patronals turístiques, perquè entenem que
és un punt primordial, però pens que no ens trobam tampoc en
una situació massa dolenta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del dret de rèplica?
Gràcies, Sra. Diputada.

Per fer les preguntes o observacions que estimi adients al Sr.
Conseller de Turisme, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, l'Hble. Sr. Mateu Morro i
Marcé.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per les
seves explicacions i pels seus comentaris. Respecte del que ha
dit, voldríem plantejar-li les següents qüestions: En primer lloc,
pel que afecta  a la millora del producte, de l'oferta, s'ha
publicat el mes de juny el Pla d'ordenació de l'oferta turística de
Mallorca, li voldríem demanar si s'ha creat un òrgan específic
de gestió per desenvolupar aquest pla i, si no s'ha creat, si es
pensa crear; creim que és important perquè el perill seria que
aquest pla quedàs en una pura declaració d'intencions sense,
després, una traducció en la realitat. En segon lloc, el tema del
finançament és un dels temes que creim decisius per dur a
terme el POOT, li voldríem demanar quines gestions ha fet per
cercar fons per finançar el POOT, lògicament, quin càlcul han
fet sobre els costos que duu implícit aquest pla, i també ens
agradaria conèixer quines respostes han rebut el Govern central,
de la Unió Europea i de particulars que puguin, lògicament,
intervenir en aquesta finançament, hi han d'intervenir. També
li voldríem demanar si ha efectuat, i com, una promoció i
difusió del POOT entre els ajuntaments i els afectats,
concretament, estam parlant de l'illa de Mallorca.

El Govern té un compromís de dur a la Comissió tècnica
interinsular la proposta d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'ordenació turística. Aquest és
un fet molt important, i li voldríem demanar com es troba
aquesta proposta, quan la hi duran, si estan fetes ja les
valoracions prèvies, perquè creim que és important que això
es faci aviat.

Vostè ha anunciat avui, ho hem llegit també en la
premsa, que s'ha aprovat, de banda del Consell de Govern,
el projecte per tramitar en aquest parlament el Projecte de
llei de modernització de l'oferta turística complementària.
Advertim una contradicció entre, d'una banda, elevar una
proposta d'atribució de competències en matèria d'ordenació
turística als consells i, de l'altra, aprovar una llei de
modernització de l'oferta turística complementària, perquè
pensam que això s'hauria d'haver fet, en tot cas, des de les
competències en mans dels consells regular aquest aspecte
de l'oferta turística. Per tant li volem demanar com valora
vostè aquesta, almanco des del nostre punt de vista,
contradicció en aquestes dues actuacions.

Ens preocupa també, com han expressat també els altres
grups, el tema de l'oferta il•legal, vostè ha fet referència al
nombre d'inspectors existents, li agraïm aquesta dada de 12
inspectors, però ens agradaria saber com estan distribuïts
per illes, és a dir, quants d'inspectors i com funcionen a cada
illa. Creim que s'hi ha dedicat molt poc esforç, i que es fa
molt poc o res per combatre aquesta oferta il•legal.

També li voldríem demanar que totes les al•legacions
que s'han efectuades al Pla d'ordenació de l'oferta turística,
de les quals no s'ha contestada cap, es contestassin, ja que,
evidentment, creim que la nova Llei de procediment
administratiu de l'any 92 així ho estableix de manera
preceptiva i així ho fan altes institucions, i normalment
també ho fa el Govern balear, creim que seria una actuació
administrativa procedent i necessària.

Li voldríem demanar també, en pla més que polític,
creim que es tracta d'un error i creim que és possible la seva
solució, que atengués una petició del nostre grup, és que
hem observat que en el POOT publicat  en el BOCAIB
número 79, de dia 22 de juny del 95, a la pàgina 6532
apareix delimitat el nucli urbà de ses Covetes. A nosaltres
ens consta, i creim que consta també a la conselleria, que el
Consell Insular de Mallorca en data 4 de juliol del 94 va
desclassificar 13 parcel•les, conegudes per Torre Marina,
del nucli de ses Covetes. Evidentment, la planimetria del
POOT és anterior a aquesta decisió presa en el Consell
Insular de Mallorca; li agrairíem, per tant, que adequàs la
planimetria a l'acord posterior del Consell Insular de
Mallorca. Pensam que es tracta d'un error, n'estam
convençuts, i creim que ha de ser perfectament possible, a
dins la correcció de dades preceptiva del POOT, rectificar
aquesta deficiència que hem observat en la pàgina 6532;
efectivament, aquest sòl no és urbà i entenem que així ha de
constar en el Pla d'ordenació de l'oferta turística.
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Un altre aspecte que ens preocupa és pel que fa a la millora
de l'oferta. Efectivament, s'hiha fet molta feina, però tenim una
preocupació, que és sobre els aspectes estructurals dels edificis
hotelers. Ens agradaria demanar-li quines iniciatives pensen
emprendre per tractar problemàtiques com pugui ser
l'aluminosi; sembla, per la informació que en tenim, que el
nivell de corrosió en els fonaments de molts d'hotels és
importantíssim; sabem que, des del sector, es reforcen
estructures, però ens agradaria que això s'impulsàs i que
s'establís com a prioritat en la modernització de la planta
hotelera, ja que no es tracta tan sols de restaurar façanes o de
posar unes estovalles en els menjadors molt bones, sinó tractar
aquests temes de fons, que són molt importants. Ens preocupa
que es facin obres importantíssimes en hotels, en istal•lacions
hoteleres, amb una escassa qualificació tècnica, d'aquestes
obres, moltes vegades presentades com obres menors, sabem
que això escapa en molts d'aspectes a la conselleria, però li
voldríem demanar si hi pensa fer qualque cosa, si dins el treball
de la conselleria s'ha considerat aqueix aspecte.

El pla d'embelliment, l'hem escoltat, vostè ha fet referència
-no sé si ho hem entès bé- a unes aportacions d'entre 300 i 400
milions per institució. Això vol dir -no sé si ho hem entès bé,
ho repetesc-, un pla d'embelliment de 1.000 milions
aproximadament, sobre 1.000 milions, perquè seria
absolutament decebedor, seria un pla d'embelliment miserable,
que no creim que pogués donar lloc ni molt manco a projectes
de cirurgia urbanística que vostè ha anunciat. Ja dic que no
sabem si hi ha altres finançament, altres projectes, però allò que
vostè ha explicat ens pareix molt insuficient.

Sobre el tema de la neteja, vostè s'ha referit a la
col•laboració entre institucions per a la neteja de zones
turístiques, nosaltres li voldríem demanar si pensen fer res a les
zones d'importància dins l'entorn turístic però que no són
específicament turístiques, ens referim a zones no urbanitzades,
a platges, a llocs importantíssim que, en la mesura en què no hi
ha establiments hotelers en els seus voltants, moltes vegades no
es consideren zones turístiques però que la neteja d'aquests
llocs és importantíssima. Li voldríem demanar si pensen fer
qualque cosa en aqueix aspecte, lògicament, amb els
ajuntaments, amb els consells insulars i amb el voluntariat,
perquè estam convençuts que se'l pot activar amb aqueixa tasca.

I li demanaríem si pensen incloure-hi també els monuments
arqueològics i altres monuments patrimonials, perquè, amb
totes les implicacions que puguin tenir amb altres institucions,
també tenen una importància turística ben evident.

Quant a allò que ha dit respecte de les beques als estudiants
de les illes menors pre desplaçar-se a Mallorca, creim que
és una mesura absolutament necessària, i li demanaríem si
fa comptes que funcionin a partir de l'any que ve, és a dir,
d'una manera immediata, aquestes beques.

Pel que fa al que ha dit sobre el turisme social i les noves
perspectives, perspectiva europea que pot donar unes
potencialitats, nosaltres creim que això és important, però
ens demanam, des d'una perspectiva de les diferents illes, el
fet que a l'illa de Menorca dos hotels tan sols, segons
sembla, aproximadament, estiguin participant en aquests
programes, què passa?, què passa amb aqueixa situació?
Efectivament, el turisme social té una importància, a l'illa de
Mallorca la coneixem, a l'illa de Menorca, dos hotels, quina
problemàtica hi ha?, si la coneixen, si ens en poden dir
qualque cosa, què és el que hi passa?

Pel que fa al turisme rural i al turisme en el medi rural,
per primera vegada s'hi apunta un canvi i s'hi inclou el
concepte de turisme en el medi rural. Ens referim a la
rehabilitació de cases o de casals en els cascs urbans de les
Illes, on tenir un destí turístic. Creim que és un aspecte que
s'ha apuntat, però li demanam si fa comptes, vostè ha fet
referència a una ordre que és en elaboració, que en aquesta
ordre es desenvolupi la idea de turisme en el medi rural, i li
demanaríem que això no fos un colador, pot ser important,
però que no fos un colador, sinó que es fes amb molt
d'esment i, sobretot, que es tengués molt d'esment en les
obres d'adaptació d'aquests habitatges.

Ja per acabar, li voldríem demanar quin pressupost
dedica l'Ibatur..., millor dit, quin pressupost dedica el
Govern balear -perdó- a la promoció turística de cada illa.
Ens agradaria saber quina és la quantitat que es fa
directament i quina es la que es fa a través de cada un dels
consells insulars. També li voldríem demanar per què hi ha
aquestes diferències en l'aportació als diferents consells
insulars; m'agradaria que ens ho comentàs. Això és tot, Sr.
Conseller. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Són tantes coses..., intentaré, per
l'ordre cronològic de la seva exposició, contestar-les.
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L'òrgan de gestió del POOT, efectivament, no és que
l'hàgim de crear, sinó que ens el marca la pròpia llei, en
conseqüència, l'haurem de fer, el que passa és que hi ha una
tasca prèvia, que és l'adaptació dels planejaments municipals de
les prescripcions d'aquest document; aquest primer any és un
any de començar amb aquesta feina dels ajuntaments, i,
lògicament, la creació i constitució d'aquest organisme.

Quant al finançament del POOT, em demanava quines
gestions s'han fetes. Jo li torn a repetir que a nivell d'estat ho
intentarem dur a terme a través del conveni amb el Pla Futures;
quant a la Comunitat Econòmica Europea, nosaltres hi hem
remès, perquè siguin coordinats a través del Ministeri de
Turisme davant els projectes de medi ambient europeus, sobre
uns vint projectes, el que passa és que no hem rebut contestació
en aquest moment ni afirmativa ni negativa per part del
ministeri.

Promoció i difusió del POOT, efectivament, volem editar
zona per zona un fullet informatiu sobre quina és la naturalesa,
el concepte i la filosofia d'aquest pla perquè el pugui
comprendre i conèixer la nostra ciutadania.

Quant a les transferències, m'ha parlat en primer lloc sobre
si li puc donar un calendari temporal. En aquest moment, no
només és en mans del conseller de Turisme, lògicament,
dependrà una mica de la discussió que hi hagi en el si de la
comissió mixta, perquè lògicament hi haurà discussió entre el
consell insular, el Govern, etc., però nosaltres estam ja
preparant el decret de transferència. Som en aquest moment en
la feina de les valoracions.

Li diré en qualsevol cas que o estic en absolut d'acord amb
vostè quan  diu que hi pot  haver una contradicció entre remetre
un projecte de llei de modernització de l'oferta complementària
i transferir les competències en ordenació turística, perquè
entenem que una de les competències que poden quedar
perfectament en mans del Govern és la competència normativa
i, una altra cosa, després la competència d'execució i aplicació
d'aquesta normativa.

Quant a la distribució dels inspectors per illes i que jo li
digués quants n'hi ha a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, se'm fa
difícil perquè no hem seguit un criteri d'adjudicació d'inspectors
per illes. Si el Sr. Orfila m'ho permet..., és que després li hauré
de repetir coses que vostè no li deixa escoltar.

EL SR. PRESIDENT:

Prec a les senyores diputades, als senyors diputats i al Sr.
Conseller que no estableixin cap mena de conversació mentre
és en ús de la paraula. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Li explicava que no li puc dir en aquest moment a Mallorca,
tants, a Menorca, tants i a Eivissa, tants, perquè hem seguit un
criteri que per a nosaltres és més òptim, més eficaç,que és la
distribució d'inspectors per temes; en conseqüència, hi ha uns
inspectors que duen uns temes, que duen concretament una
matèria, i el que fa és desplaçar-se a Menorca i a Eivissa uns
determinats dies per setmana per dur-hi a terme les seves
feines.

Quant a la contestació d'al•legacions al Pla d'ordenació
de l'oferta turística, s'anirà fent, però sàpiga que n'hi havia
moltes i que és costós i laboriós, però és un tema que
lògicament tenim pendent i que hem de complir.

Jo no he entès massa bé allò de ses Covetes, no sé si ha
dit vostè que es va aprovar més tard la resolució del consell
que la publicació en el BOCAIB; si és així, no, o sigui, va
ser a l'inrevés. En aquest cas, jo en prenc nota i farem la
gestió oportuna per veure si s'ha de fer una rectificació. En
qualsevol cas, insistesc que l'Ajuntament de Campos haurà
de fer una adaptació del seu planejament, i en aquesta
adaptació, lògicament, hi haurà d'incloure la resolució que
va prendre el Consell Insular de Mallorca.

Quant als aspectes estructurals dels edificis i el punt
concret de l'aluminosi, la conselleria ha tengut converses
tant a nivell de patronal com amb el Col•legi d'arquitectes
i no es descarta dur a terme qualque tipus d'actuació,
qualque tipus de control, sobre això, però, en qualsevol cas,
som en una fase d'estudi i no podem encara avançar majors
continguts.

Vostè ha dit que el pla d'embelliment apareixia dotat
d'un finançament insuficient, jo li hauria de matisar que és
d'una manera anual; estam parlant que nosaltres, per
exemple, per al pressupost de l'any que ve, hi podríem
incorporar entre 300 i 400 milions de pessetes, que, per
ventura, l'Estat hi incorporaria uns altres 300, 400 milions
de pessetes i esperam que els ajuntaments hi aportin una
quantitat similar. Són uns 1.200 milions de pessetes per a
l'any 96. Vostè pensa que són insuficients. Quasi li hauria
de contestar el mateix que he contestat a la representant
d'Esquerra Unida, i és que a vegades es fa difícil treure els
doblers quan no es pot recórrer a l'endutament i al dèficit
públic, perquè ho critica l'oposició. En qualsevol cas, jo
pens que es podran dur a terme petits projectes, no tots els
que voldríem, però hem d'anar tira tira perquè no tenim en
aquest moment un volum de finançament suficient per fer
tot el que voldríem. En qualsevol cas, el que sí és clar és
que tampoc no és necessari dur a terme aquell endeutament
de 14.000 milions de pessetes, perquè entenem que la part
més important de l'embelliment ja està feta.

Vostè ha parlat d'un tema important que és la neteja en
zones no hoteleres o en zones que no poden gaudir després
d'una inversió o d'una despesa turística. No fa falta quasi
quasi que en prengui nota, perquè l'Ibatur col•labora ja des
de fa molts anys amb ajuntaments com Campos i Artà, que
no tenen ingressos turístics, en la neteja d'aquestes zones, i,
a més ho fa amb els foments, i els foments de turisme
intenten dur a terme aquestes campanyes de neteja
precisament en aquelles zones que, per les condicions que
vostè assenyalava, no tenen la possibilitat -els ajuntaments-
o els recursos suficients perquè s'hi duguin a terme aquestes
operacions de neteja.
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Les beques als estudiants d'altres illes. Procurarem que
siguin ja des d'aquest any, si és possible. Vàrem tenir una
reunió del consell de direcció de l'escola la setmana passada,
així ho vàrem plantejar i així vaig expressar jo la meva opinió,
esperem que pugui ser així.

Quant a turisme social, jo desconec en aquest cas el tema de
Menorca, no sé a què pot obeir, pot ser, fins i tot, a temes tan
lògics i evidents com el tema que els hotels a vegades no estan
preparats a nivell de calefacció o senzillament que o vulguin
obrir durant aquesta temporada, hauríem d'informar-nos més
sobre aquest tema.

Quant a turisme rural, l'ordre contemplarà també el
desenvolupament del turisme interior, de la prestació de servei
en els nuclis de l'interior de l'illa, sense obrir la mà, com vostè
deia, estic completament d'acord amb vostè que això no ha de
suposar un desenvolupament desorbitat del medi rural o del
medi interior.

Quant a les promocions per illes, és una sol•licitud a la qual
no puc li puc contestar en aquest moment. Si fa la pregunta per
escrit, o una sol•licitud de documentació, molt gustosament la
hi contestaré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del dret de contrarèplica,
Sr. Morro? Té la paraula.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Tan sols vull referir-me a tres aspectes. Un és que
consideram important que la transferència de competències als
consells insulars en matèria d'ordenació turística... Trobam que
la resposta no ha estat del tot clara, en el sentit que entenem que
la Comissió tècnica interinsular s'ha de reunir i ha de treballar,
però fa falta la iniciativa del Govern, elevar-hi una proposta, i
aquest aspecte sí que és en les seves mans, i creim important
que defineixi un calendari, perquè és un tema que consideram
important en aquesta legislatura que començam i que ha de ser
resolt aviat.

El segon aspecte és el tema, al qual vostè ha fet referència,
de la competència normativa, que nosaltres no qüestionam, del
Govern balear. Efectivament, el que ens temem i el que ens
preocupa és que si ja es van regulant i es van normativitzant
aquestes competències, l'atribució final que es faci als consells
insulars pot ser molt pobra, molt descafeïnada, molt minvada.
Per tant, pensam que faria falta elevar la proposta i tirar
endavant aquesta transferència, i després ja passar a aqueixa
segona fase de normativització, evidentment, amb les coses ja
molt més definides i molt més clares.

En el tema del pla d'embelliment, efectivament, amb 1.000
milions es poden fer coses, però potser aquests objectius
necessaris, que segurament no exigeixen un endeutament
com es va fer en el seu moment, sí que es podrien
emprendre;  es podrien emprendre dues coses: d'una banda,
reduir despeses d'alguns aspectes, evidentment, això sempre
és possible, nosaltres ens oferim a col•laborar-hi, a trobar
aquests caires on es poden establir reduccions, i d'altra
banda, aconseguir paral•lelament que hi hagi un increment
del finançament exterior a la Comunitat Autònoma, a
mesura també que la Comunitat Autònoma hi aporta unes
quantitats superiors. Creim que val la pena lluitar en aquest
sentit.

Li agraïm el seu oferiment en el tema de l'error detectat
en la publicació del POOT sobre les parcel•les de ses
Covetes i, a més a més, ens oferim a reunir-nos després amb
vostè o amb els serveis de la conselleria per aclarir aquest
error que és perfectament solucionable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morro. Vol fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. De Manera molt breu, intentaré
explicar una mica més allò de les transferències.
Efectivament, el que primerament necessitàvem era la
composició de la Comissió tècnica interinsular, que ha
tengut els seus problemes, perquè havia de ser nomenada a
través dels plens del consell insular i fins no fa gaire no ha
estat coberta. Nosaltres hi hem de remetre el text. Insistesc
que estam en això, en la valoració. S'haurà de discutir. Però
jo no m'atrevesc a fixar-li'n un calendari, perquè dependrà
una mica de les tirades i afluixades que hi hagi entre el
Govern i el consell insular. Jo no puc comprometre'm en
aquest moment a donar-li'n un calendari.

Insistesc en allò de la competència a l'hora del projecte
de modernització de l'oferta complementària, és que quasi
quasi em corregiria en allò d'abans, és que serà el
Parlament, no el Govern, qui l'aprovarà. Realment, qui
aprovarà aquest projecte de llei que ordenarà turísticament
un sector com és el de l'oferta complementària no serà ni el
Govern ni el consell insular, sinó que serà el Parlament, que
és on resideix la capacitat normativa.

En tercer lloc, quant a l'embelliment i la reducció de
costs per treure'n finançament, no ho sé, ara parlàvem, en fa
un poc, que havíem d'augmentar el capítol u de personal per
a inspectors; és que es fa molt difícil. Pensin que, fins que
no gestionen un pressupost, no es poden fer realment una
idea del difícil que és reduir costs. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Per formular les preguntes o observacions que estimi
adients, té la paraula el portaveu del Grup Socialista, Hble. Sr.
Joan Marí i Serra. Té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc, vull
agrair-li en om propi i en nom del meu grup que hagi tengut a
bé fer aquesta compareixença per explicar quina serà la política
de la Conselleria de Turisme durant aquesta pròxima legislatura
que ara comença.

Volem dir primerament que el Grup Socialista consideram
el sector turístic vital per a la nostra economia i per al benestar
dels nostres ciutadans. Per tant, les nostres propostes que
arribin al Parlament, i iniciatives, seran sempre amb la intenció
constructiva de millorar aquest sector.

Vostè, Sr. Conseller, ens ha fet una exposició detallada
d'objectius que vol dur a terme durant aquestos quatre anys,
com he dit abans, i ens ha parlat de temes molt interessants; ja
veurem si en la pràctica també, que esperam que sí, es poden
dur a terme. Sabem, ho hem de dir primerament, que moltes
vegades, en el quefer de cada dia, no surt igual.

Tots sabem que el turisme és una indústria molt variable i
bona experiència en tenim a les nostres illes amb les crisis que
passàrem durant els anys 91 i 92. Per tant, tenint en compte que
el 80% de la nostra economia gira sobre el turisme,n o podem
baixar la guàrdia, perquè aquí ens va l nostre futur. Des de la
conselleria, consideram que se n'han d'impulsar les polítiques
necessàries per assegurar la continuïtat i la competitivitat del
sector; això només serà possible si el producte que oferim té la
qualitat i l'atractiu necessari que el faci competitiu davant
d'altres mercats. Pens que estarà d'acord que el nostre sector
turístic no pot competir amb preus a la baixa davant d'altes
mercats del Mediterrani, entre altres coses perquè la qualitat de
vida dels nostres ciutadans no ens ho permet.

Ens alegram, i hi estam d'acord amb vostè, que l'escola
d'hostaleria, encara que sigui amb dos anys de retard, i amb
unes beques de què ha parlat, les quals ens preocupaven, tal
com s'acaba de posar en marxa, no és exactament així com ens
agradaria que fos, però del que estam segurs i convençuts és
que si volem ser competitius hem de millorar la formació i la
professionalitat dels treballadors d'hostaleria. A ho res d'ara,
podem dir que tenim mitjanament coberta la formació dels
quadres superiors i que amb l'entrada en funcionament de
l'escola d'hostaleria de la Comunitat Autònoma i formació
professional reglada del MEC, ja existent, tendrem coberta la
formació dels quadres mitjans, però vostè hi ha passat molt per
damunt, i això ens preocupa, creim que la gran assignatura
pendent i de vital importància és la formació i el reciclatge dels
quadres més baixos, els quals, a més a més, són els que estan
més en contacte amb els clients; estam convençuts que aquesta
anàlisi que fa la conselleria -150 hotels de Balears- mostrarà
aquesta deficiència. Vull dir que esper que la conselleria, una
vegada tengui aqueixos resultats, s'adonarà que és necessari
emprendre polítiques de reciclatge i de formació d'aqueixos
treballadors mitjans.

Ens ha parlat del pla de modernització de l'oferta hotelera
com que ja donava resultats, que havia eliminat unes certes
places, i és possible que això sigui així en alguns sectors,
però també és veritat, i vostè ho sap, Sr. Conseller, que no
tots aqueixos terminis els han complert, els hotelers, hi ha
molts d'hotelers que encara no els han complert i continuen
en funcionament. Per tant, li demanam que faci complir
aqueixos terminis amb rigor, perquè l'incompliment
d'aqueixos terminis fa una competència deslleial als
empresaris que han complert degudament els terminis
establerts, i pensam que és necessari que la conselleria
assumeixi aqueixa responsabilitat i els els faci complir.

També, i vostè n'ha parlat, dins aquestos pròxims anys,
un dels reptes més importants que haurem d'afrontar serà
rompre l'estacionalitat que s'hi pateix. Tots sabem que cada
vegada es fa més difícil subsistir amb quatre, cinc o sis
mesos de temporada, tant els propis empresaris com els
propis treballadors; això fa que en molts de casos se n'hagin
d'anar, de les Illes, perquè en haver-hi el nivell de vida més
car, no poden continuar a les nostres illes, això fa que es
desarrelin de la pròpia illa i, per tant, el seu interès en
millorar aqueixos serveis de què havíem parlat abans perdi
una mica d'efectivitat.

És necessari que la conselleria, conjuntament amb altres
organismes, busqui alternatives per eradicar en la mesura
del possible l'estacionalitat, com hem dit; vostè n'ha parlat
d'una sèrie, com el sector del turisme social, esportiu, etc.
Crec que hem d'anar per aquest camí, fins i tot incrementar
aqueixes campanyes. Som conscients que faran falta
esforços per part de tots, però la conselleria, com vostè sap,
en té la responsabilitat i s'ha de posar al capdavant de tots
aqueixos projectes.

Quant a la promoció de les nostres illes, la consideram
de vital importància, i pensam, com ja hem dit altres
vegades, que s'hi destinen pocs recursos econòmics. Moltes
vegades part d'aqueixos recursos, fins i tot, no van a
promoció i es destinen a altres menesters que no són
precisament aquests. Pensam que en el futur serà necessari
que l'Ibatur, apart de promoure el turisme de sol i platja,
dediqui més esforços a promoure la temporada baixa i
d'hivern. Sabem, com ja ens ha dit, que ja ho fan en alguns
aspectes, però també creim que s'han d'incrementar aqueixes
campanyes. Som conscients que és una tasca difícil en la
qual influeixen molts de factors, però la conselleria n'és la
responsable i, per tant, esperam que la dugui a un feliç
terme.
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També hem pogut, i li vull fer observar això, veure que hi
ha descoordinació entre l'Ibatur i els municipis turístics a l'hora
de fer promoció. Podem veure que moltes vegades s'acut a les
fires i que municipis importants de la nostra comunitat no hi
estan representats, possiblement no sigui només culpa de la
conselleria, però sí que crec que quan hi ha fires, la conselleria
s'hauria de preocupar de posar-se en contacte amb aqueixos
municipis i que tots hi estiguessin representats.

Ens ha parlat, Sr. Conseller, dels plans d'ordenació de
l'oferta turística de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, els
quals s'elaboren en aquestos moments. El portaveu de Els Verds
ja li ho ha dit, però jo també li vull dir que des de distints
sectors, tant d'Eivissa com de Formentera com de Menorca, es
demana més participació en l'elaboració d'aquestos plans.
Podem veure com hi ha un desconeixement absolut en la
societat a aquest respecte, fins i tot els propis ajuntaments no
saben molt bé por on anar. Nosaltres estam convençuts que els
plans d'ordenació de l'oferta turística han de ser els instruments
adequats per reordenar l'oferta turística de les nostres illes en el
futur, però després de deu anys de parlar de poots, molts són els
que pensen que hi han arribat tard i, en molts d'aspectes,
malament. Tal vegada, Sr. Conseller, convendria reflexionar
sobre això abans d'aprovar aqueixos plans de les illes menors.

Quant al pla de Mallorca, serà bo, vostè ho ha dit, donar-ne
divulgació perquè passa el mateix que amb els plans d'Eivissa,
dels quals en l'opinió pública hi ha un desconeixement general,
i serà bo que es faci aqueixa divulgació perquè la societat
conegui aqueixos plans i els pugui donar el valor que creim que
tenen.

Ens ha preocupat molt la forma com vostè ha tracta el tema
de l'oferta no legalitzada. Vostè ens ha vengut a dir que no pot
fer una quantificació de quin és el nombre de llits que hi ha en
aqueixa oferta. Ens ha dit que no hi havia prou inspectors per
controlar tota aqueixa oferta, i jo cerc que és un tema que el Sr.
Conseller hauria de prendre com un repte important, perquè
nosaltres pensam que això fa molt de mal a l'ofeta legalitzada.
Per tant, voldríem, si ens ho pot dir, que ens digués si realment
vol dedicar una part important del seu esforç a eradicar aqueixa
oferta.

Ens ha parlat que vol fer un segon pla d'embelliment. Ens
pareix bé. Creim que a les zones turístiques on es feren
aqueixos plans d'embelliment varen quedar moltes zones,
sobretot segona fila i tercera fila, sense acondicionar, i vull dir
que a un municipi turístic no es tracta només d'arreglar la
façana, sinó que és important que tot l'entorn estigui en les
degudes condicions, i, en aquestos moments, hi ha molts de
municipis que no hi estan. Dit això, ens preocupa, i ens ha
parlat d'unes quantitats a aportar-hi per part de cada ajuntament,
que després d'haver acabat aquest primer pla, molts de
municipis han quedat amb les seves economies bastant
deteriorades.

Finalment, voldríem fer-li dos o tres preguntes, tal vegada
més concretes, si té a bé contestar-les. La primera, per què
després de parlar amb el Sr. Pabussis -crec que es diu així,
no n'estic massa segur, comissari europeu de turisme-, ha fet
un canvi tan radical i ha renunciat a l'Agència europea de
turisme per a Balears? Segona, ens pot explicar en què
consisteix aquest centre experimental que ha anunciat que
vol crear la Conselleria de Turisme a Balears? Vàrem llegir
en els mitjans de comunicació que hi volia cercar un centre
experimental, no sabem quin centre experimental és aquest.
Ens ha parlat de la recuperació de la Llei de modernització
de l'oferta turística, era en el Parlament, hi va haver unes
ponències, no sé a qui correspon la iniciativa d'impulsar
aquest pla, nosaltres el consideram important. Està d'aocrd,
el Sr. Conseller, que, tal com han dit alguns sectors, perquè
torni a ser rendible el nostre sector turístic han de
desaparèixer del mercat entre 50 i 60.000 places hoteleres?
Què en pensa, El Sr. Conseller, de les transferències en
matèria d'ordenació tur...

EL SR. PRESIDENT:

Li prec, Sr. Diputat, que vaig acabant. És, vostè, en ús de
la paraula, pot continuar preguntant allò que estimi adient.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Jo entenc que el Sr. Diputat surt una mica de la qüestió,
vull dir que planteja unes preguntes que, en tot cas, haurien
de ser plantejades oralment o per escrit (...), seran respostes
en ple o en comissió, com ho vulgui, però surt una mica del
motiu d'aqueixa compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, aquí diu: "Prec que els diputats i portaveus
formulin preguntes o observacions". El senyor portaveu
socialista té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Jo ja acabava, vull dir que no
m'allargaré gaire més, però li vull  dir que, efectivament,
aquest és el lloc on li podem fer preguntes, i ja lli he dit
abans que, si podia contestar-me-les, contesti-me-les, i que,
si en algun cas no ho podia fer, no es preocupi perquè ja les
formularíem en una altra ocasió, així tendria vostè més
temps per estudiar-les. Per tant, allò que li demanava,
l'última que li feia, era què pensava de la transferència de
l'ordenació turística als consells insulars i també de la
promoció turística (...).
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Bé, hi ha hagut tota una sèrie de
qüestions amb les quals estic d'acord (preus a la baixa, etc.); tot
això són qüestions de filosofia i de concepte turístic que tots
compartim. Jo pens que allò dels preus a la baixa és un tema
amb el qual tots estam d'acord, que no podem malvendre el
nostre producte, sobretot quan hi ha una inversió privada a la
qual s'ha de donar rendiment i una inversió pública la
rendibilització de la qual també és obligació de l'empresariat.
Sobre aquesta qüestió, imagin que no haurà sentit mai cap
opinió del Govern en el sentit de davallar preus. Jo crec que
amb això estam tots d'acord. El problema és aconseguir-ho o
no.

Quant a l'escola, i m'agradaria que fos més explícit, perquè
no ho he entès, ha dit que hi ha coses que no li han agradat,
però com que no ha dit quines són, esperaré al seu torn de
rèplica perquè em digui quines són les que no li han agradat. Jo
no puc intentar saber quines són les que no li han agradat.

Quant al compliment del pla de modernització, és que hi ha
casos molt distints. És molt difícil poder agafar tots els hotels
i tots els apartaments d'aquestes illes i sotmetre'ls tots al mateix
barem; hi ha hotels que no tanquen i que, en conseqüència,
tenen més dificultats perquè s'hi facin obres, hi ha hotels que
tenen unes economies més difícil, i crec que nosaltres hem de
comprendre que les grans multinacionals o les grans empreses
turístiques..., i hem de ser una mica més flexibles amb aquesta
qüestió; però jo li puc avançar que jo pens que el gran paquet
de la modernització turística està fet en un 90%, que hi queden
coses molt puntuals però que es van fent tira tira, que nosaltres
no tancarem mai cap hotel perquè no li puguem aconseguir una
petita pròrroga de sis mesos per poder acabar unes obres,
perquè, per ventura, a vegades tenen dificultats per poder-les
dur a terme.

Promoció, pocs recursos, és allò de sempre. Jo crec que el
Diari de Sessions és ple de discussions entre grups de l'oposició
i el Govern, quant al pressupost. A mi també m'agradaria tenir
més doblers per a promoció, però tenim els que tenim, i no va
tan malament la cosa quan de cada any augmenta el nombre de
visitants, vull dir que feim el que podem amb el que tenim i ens
hem de conformar amb això, no n'hi tenim més.

Digui'm quines coses no són promoció, perquè vostè diu:
"No m'agrada la promoció que fa...", però digui'm quina, perquè
jo no l'entenc. Em diu que hi ha coses que fa Ibatur que no són
de promoció, digui'm quines són, jo no en puc discutir, si vostè
em diu quines són, jo els hi discutiré.

Descoordinació de l'Ibatur amb els municipis. Van ales
fires els municipis que hi volen anar, aquells que no hi
volen anar, no hi van. Quant a la publicitat de les fires, jo
crec que la coneixen tots els municipis des de fa molts anys;
se sap que per novembre es va a Londres, que per gener es
va a Madrid (Fitur), que pel mes de març, a Berlín (ITB).
No crec que hàgim de fer una convocatòria pública a través
dels mitjans de comunicació per als ajuntaments que
vulguin anar a les fires.

Quant al POOT, la participació i tot això, jo crec que ja
ho hem contestat. En aquest moment estam explicant als
ajuntaments i a les institucions quin n'és el contingut, i jo
crec que ja ho he contestat abans al portaveu del Grup Mixt,
no importa reiterar-nos-hi.

Ha emprat vostè una oferta, jo crec, feliç i afortunada,
oferta no legalitzada, millor, efectivament, que oferta
il•legal. Jo hi estic d'acord amb vostè. Crec que és més
correcta.

Jo en tenc tantes ganes com vostè, però no es quedin
només amb això. Jo hi he convidat altres grups, i, per mi, jo
estaria disposat que es fes una comissió permanent sobre
aquest tema per intentar a veure com hi podem entrar.

Llavors hi ha tota una sèrie de preguntes, jo intentaré
contestar-li'n algunes, aquelles de les quals tengui
informació aquí i documentació.

No és que nosaltres hàgim canviat la nostra línia, davant
Europa, en aquest sentit sobre l'Agència europea de turisme,
nosaltres entenem que l'objectiu de l'Agència europea de
turisme és un objectiu posterior a la creació d'una política
comuna, i en aquest moment encara es decideix si hi ha
d'haver una política comuna o no. en el cas hipotètic que hi
hagi política comuna en matèria de turisme, continuarem
amb la batalla de l'Agència europea de turisme. En aquest
moment, els trets no van per aquí, els trets van pel fet que
no existeixi una política comuna en matèria de turisme, així
ens ho va anunciar el ministre de Turisme espanyol, així ens
ho va anunciar el comissari i així ho  pre(...) la major part de
països. En aquest cas concret, el que nosaltres reclamam és
que si no hi ha una política comunitària en matèria de
turisme, almanco hi hagi polítiques sectorials d'altre tipus,
com és medi ambient, com són polítiques socials, que
puguin destinar recursos a polítiques turístiques, com
polítiques de recuperació mediambiental, com polítiques de
turisme social, del qual hem parlat en la meva exposició, i,
en aquest cas, vàrem oferir la possibilitat que organismes
especialitzats o centres experimentals poguessin tenir la
seva seu a les Illes Balears.

El pla de modernització de l'oferta complementària s'ha
remès al Parlament i va decaure aquí perquè va concloure la
legislatura.
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La veritat, no sé si..., sí, una darrera qüestió que ha plantejat
és si estic d'acord que sobrin 50, 60.000... Jo crec que faria un
gran disbarat si en aquest moment digués que sobren 50.000
places. Jo crec que no ho sap ningú, això. Això és molt difícil.
Si aquestes places són totes de qualitat, no sobren; és que és
molt difícil parlar d'aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té cinc minuts per a la
contrarèplica, Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. No els empraré, acabaré abans.
Començaré pel final. Vull dir que això de les 50 o 60.000
places no ho dic jo, m'ho diuen altres sectors del mateix món
del turisme. Per tant, jo li volia preguntar què en pensava,
d'això. Respecte del canvi de criteri que li he dit jo sobre
l'Agència de turisme a Balears, vull dir que el Sr. Conseller hi
havia posat molta força, per aconseguir-la, fins i tot havia dit
que farien una comissió de pressió, crec que va dir, a
Brussel•les, no sé si aqueixa comissió es va arribar a fer o no,
i si es va arribar a fer, supòs que l'haurà dissolta. Respecte del
pla de millora de la planta hotelera, vull dir que sí que és ver
que tal vegada la seva política no és pressionar, no és  tancar
cap hotel, que és deixar treballar la gent mentre pugui, per si
tenen dificultats econòmiques, a més; tal vegada és aqueixa,
però el que li vull fer veure és que si un empresari, si un hoteler
a una zona concreta, té uns terminis a complir i no els
compleix, mentre que un altre els ha complert, és clar que
vostè, per afavorir-ne un, en castiga l'altre; això és el que li
volia dir, i vull que ho entengui d'aqueixa manera. Quant que si
l'ibatur es gasta doblers en coses que no són promoció, jo crec
que tots hem vist en els pressupostos, etc. com l'Ibatur fa
campanyes que tal vegada no tenen massa a veure amb el
tema..., em referesc a  campanyes interiors en mitjans de
comunicació que no tenen massa sentit en cap aspecte sobre la
promoció que podria ser la promoció exterior, etc.; també hem
pogut veure com es desviaren doblers d'Ibatur per fer uns
aparcaments (...) dins els plans d'embelliment, això va ser
durant l'exercici del 94. Llavors, també, neteja de platges, si bé
és possible que en algunes platges on no hi ha una
infraestructura turística, algú la hi ha de fer, però crec que no
s'haurien de llevar precisament d'allò que és promoció, perquè
nosaltres consideram que fan falta per fer les promocions,
sobretot les exteriors i nacionals que crec és on s'haurien de
destinar aqueixos doblers.

Ara, en aquestos moments, no pens en res més que li hagués
plantejat i que li hagués de dir, simplement, vull acabar com
havia començat, que el Partit Socialista farà les propostes en
sentit positiu sobre aquestos aspectes que hem tocat avui i sobre
d'altres que puguin anar sorgint, i moltes gràcies, fins una altra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor portaveu. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. També molt breument. En relació
amb l'Agència europea i amb aquella comissió que vostè
comentava, no es tractava de constituir una comissió con
todo el pompo y el boato; es tractava d'intentar fer les
gestions necessàries. Hem tengut aquí, en l'espai d'un any,
el comissari de turisme Vanidarquirachi, una vegada que va
ser substituït pel comissari  (...)ucci, també hi va ser
convidat, hem tengut aquí el director general de Turisme,
Sr. Von Molque, ens hem desplaçat tots els pics que ha estat
necessari a Brussel•les, hem fet un seguiment, jo crec que
puntual i correcte d'aquest tema i ens hem adonat que no hi
ha una voluntat per part dels estats membres per tal de dur
a terme aquesta política comunitària i és, crec jo, gastar
esforços d'una manera inútil encaparrotar-nos en l'Agència
europea de turisme, quan veim que els trets no van per
aquest costat. Hem d'intentar cercar coses més profitoses
per a les nostres illes.

Quant a la modernització, no n'hi ha cap que sigui distint
dels altres, compleixen els terminis de pròrroga que hi ha en
uns moments determinats establiments.

Ja li ho he dit, digui'm què és el que fa Ibatur que no és
promoció. Vostè em diu: campanyes en mitjans de
comunicació. És la seva opinió, la meva, no. Jo crec que una
promoció important és conscienciar i sensibilitat la nostra
gent de l'important que és el turisme, per exemple.

Em parla de la neteja de les platges. Vostè és el portaveu
en matèria turística (...), per ventura va una mica nedant a
contracorrent del sector. El sector demana precisament que
la promoció interior és més important quasi que l'exterior.
L'Ibatur és un organisme encarregat de la promoció
turística, interior i exterior, i nosaltres creim que hem de dur
a terme campanyes de neteja i de conscienciació ciutadana
en aquest sentit. Que els municipis de la serra de
Tramuntana sense ingressos turístics hagin tengut accés, a
través d'Ibatur a unes obres d'embelliment, a les quals no
haguessin pogut tenir accés, vostè ho critica, jo n'estic ben
orgullós, i si és per a aparcaments, perquè els autocars no
estiguin enmig d'una plaça d'un poble en concret, petit i
puntual, de la serra de Tramuntana i estar aparcats en un
llocs on no fan nosa i permetre-hi així l'accés dels visitants
i els turistes, facilitar una mica el turisme allà dins, perfecte
també. Són visions i opinions distintes, i aquí hi ha la
discrepància, jo la hi respect, però jo intent justificar-li
perquè Ibatur ha actuat en aquests casos. I res més. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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És el torn ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el portaveu, Hble. Sr. Pere Palau i Torres. Té vostè la paraula

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies també al Sr. Conseller de
Turisme per haver accedit a aquesta compareixença voluntària
davant la Comissió de turisme per explicar-nos quina és la
política que pensa dur a terme el Govern al llarg d'aquestos
propers quatre anys. Jo no li faré preguntes, m'ha quedat molt
clar, Sr. Conseller. Crec que les seves explicacions sobre quina
és la política de turisme que pensen dur a terme, com he dit
abans, han estat clares, concises, convincents i encertades. Pens
que, i més o menys marcant els objectius que vostè ens ha
exposat aquí, en part és també una continuació, i per què no dir-
ho, de la política que vostè ha vengut duent a terme i a la qual
el nostre grup ha donat suport al llarg d'aquetos darrers quatre
anys, i pensam que ha estat molt encertada, i, com ha dit,
començam a recollir-ne els fruits, o ja els n'hem recollit.
Pensam nosaltres que el futur passa per una millora de la
qualitat i per una millora de la competitivitat turística, per tant,
crec que totes aquestes mesures, com pugui ser continuar amb
la modernització de la planta hotelera, crec que és efectiva,
també crec que és interessant que puguem aprovar, com més
aviat millor, la Llei de l'oferta complementària, tots els diputats
ja saben que ja havia entrat en aquesta cambra i que va decaure
precisament per la convocatòria d'eleccions, però que ja havia
estat un dels objectius del Govern tenir-la aprovada com més
aviat millor. Pensam també que el pla de qualitat que ens ha
anunciat és un objectiu important, igualment que també
l'aprovació i posterior aplicació del POOT de cada una de les
illes. Com no, crec que s'ha de ressaltar també que és important,
de cada dia més, combatre aquesta oferta il•legal, que, com
vostè ha dit, hi existeix, tots la coneixem, en més o en menys
mesura, tal vegada havia arribat a existir-n'hi més, però ,en
aquestos moments, encara hi existeix i moltes vegades hi ha
dificultats per localitzar-la i per combatre-la, però jo crec que,
com ha demanat el conseller, amb la col•laboració de tots, no
tan sols de la Conselleria de Turisme, tal vegada es pot fer una
bona feina en aquest aspecte. Altres mesures, com pugui ser per
combatre l'estacionalitat, crec que són molt encertades, tots
sabem que les Illes Balears vivim del turisme, però d'una
manera molt localitzada durant uns mesos, molt pocs, de l'any,
el que seria ideal seria que cada any hi poguéssim tenir una
temporada més llarga, si fossin els dotze mesos, seria encara
millor, en més o menys quantitat. Creim que la política que es
duu a terme i que s'hi pretén dur. quant a matèria de millora del
servei, és molt encetada, tots ja coneixem tots els esforços que
s'han fet aquestos darrers anys quant a matèria de formació
turística amb l'escola de turisme, en aquestos moments hi tenim
un altre element afegit, que és l'escola d'hostaleria, i crec que
d'alguna manera s'ha d'agrair la sensibilitat que té la conselleria
quan fins i tot ens anuncia que, apart de crear beques per als
estudiants que puguin venir de les altres illes, de les illes
menors, com se'n sol dir normalment, també que es tengui en
compte localitzar i posar en marxa, si és possible, a cada una de
les illes un hotel-escola per millorar la formació, formació de
persones que s'inicien en el món turístic i de persones que hi
treballin i que vulguin fer aquest reciclatge. Quant a promoció,
totalment d'acord, crec que és important aconseguir i mantenir
allò que hi hem tengut fins ara, tots els mercats que hi tenim, i
jo crec que tots, són bons, hem de continuar tenint-los-hi, si és
possible, però també crec que la possibilitat i la porta que se'ns
obre per a creació de nous mercats i no dependre exclusivament
de determinades nacionalitats és important, i crec que en
aquesta tasca hi hem de col•laborar tots, crec que el Govern hi
ha de dedicar cada dia més esforços, com ha anunciat el Sr.
Conseller.

I bé, tan sols li diré que així com hem vengut fent fins ara,
el grup Popular, una vegada més, i dient-li que està d'acord
amb tota l'estratègia política turística d'aquestos quatre
propers anys, que al llarg d'aquestos anys també donarem
suport a totes aquestes mesures que vostè ens ha anunciat.
Moltes gràcies. Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau i Torres. Per contestar-li, té la paraula
el Sr. Conseller de Turisme

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Només per expressar el meu
agraïment tant al representant del Grup Popular com al seu
grup per aquest suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Conclosa aquesta sessió,
agraïm la presència del Sr. Conseller de Turisme, Hble. Sr.
Joan Flaquer i Riutort, i del seu equip, i desitjar que aquesta
primera font d'economia de la nostra terra sigui sempre
positiva per a aquest parlament i per al nostre poble. Moltes
gràcies i bones tardes.             

**
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