
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 352-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1996 Número 4

Presidència
de l'Honorable Sr. Bartomeu Blanquer i Sureda.

Sessió celebrada dia 23 d'octubre del 1996.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- PREGUNTES:

1) RGE núm. 2510/96, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, sobre la compra o lloguer d'un hotel a Menorca
i un a Eivissa per destinar-los a hotels-escola. 66

2) RGE núm. 2511/96, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, sobre legalització d'establiments d'allotjaments
turístics i d'oferta complementària fora d'ordenació per l'ajuntament de Formentera. 68

3) RGE núm. 4789/96, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, sobre implantació del tot-inclòs en els
hotels. 71



66 TURISME / Núm. 4 / 23 d'octubre del 1996

4) RGE núm. 4799/96, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, sobre campanya publicitària a les
televisions espanyoles per captar mercat turístic espanyol. 75

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1555/96, presentada per Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació del decret de la
Conselleria de Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis turístics en el medi rural de les Illes Balears.

78

2) RGE núm. 4519/96, presentada per Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de la composició del
Consell Assessor Balear de Turisme. 85

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, s'obre la sessió de la Comissió
de Turisme d'aquest parlament. Voldria demanar, abans de
començar, si hi ha substitucions.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Amer?

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, Sr. President. Mercè Amer substitueix Joan Mesquida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

I.1) Pregunta RGE núm. 2510/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, sobre la compra o lloguer d'un
hotel a Menorca i un a Eivissa per destinar-los a hotels-escola.

Tot seguit passam al torn de preguntes. La primera, RGE
núm. 2510/96, té la paraula per formular-la el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. En primer lloc, voldria fer notar que aqueixa
pregunta i la que ve després varen ser entrades en aquest
parlament dia 24 d'abril, ja fa un temps i l'actual conseller
encara no era conseller. He de dir que les preguntes,
normalment es fan sobre temes que veus i que són d'actualitat
en aquell moment o que els veus a la premsa ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni, Sr. Marí. Senyors diputats, per favor,
demanaria un poquet de silenci el temps que es formulen les
preguntes. Moltes gràcies. Continuï, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Normalment, les preguntes es fan
sobre aquests temes, temes d'actualitat i temes que són
candents a un moment donat, i he de dir que vaig estar a
punt de retirar aquestes preguntes, perquè ja, en certa
manera, el Sr. Conseller havia donat certa resposta a la
compareixença que va tenir en aquest parlament, no fa gaire
dies, per explicar quina seria la política de la conselleria,
però després, mirant-les i llegint-les vaig pensar, bé, les
mantendré, perquè encara pot ser interessant que el Sr.
Conseller ens digui una mica què pensa d'aquests temes. 

Bé, com dic, la primera va ser durant la compareixença
de l'anterior conseller, el Sr. Flaquer, on va dir que d'una
forma imminent es compararia o es llogaria un hotel-escola
a Menorca i un a Eivissa, i voldríem saber, per una banda,
què s'ha fet sobre aquest tema i si ja s'ha contractat algun
hotel i com van aquestes negociacions, i també quin és el
nom dels establiments que s'han contractat, quina ha estat la
modalitat emprada, si compra o lloguer, i quina ha estat la
despesa econòmica a cadascuna d'aquestes operacions, en
cas que hi siguin, naturalment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller González i Ortea.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Bien,
efectivamente, esta pregunta teóricamente estaría contestada en
mi comparecencia, cuando expuse el programa de la
conselleria, pero la verdad es que no va mal que me la pregunte
porque le puedo decir cuáles son las últimas novedades, porque
ha habido algunas novedades, no en el sentido exacto de la
pregunta, literal, sino novedades en cuanto al planteamiento.

Yo les había hablado de la necesidad ineludible de
aprovechar la Escuela de Hostelería, el consorcio con la
Universidad, para llevar esto a otras zonas de la propia isla de
Mallorca, a Menorca y a Ibiza, porque la cuestión de la
formación centrada en Palma y exclusivamente en los estudios
de Hostelería, parece que quedaba el ámbito muy reducido.
Efectivamente, el equipo anterior de la Conselleria de Turismo
pensaba alquilar o comprar, efectivamente, unos hoteles-
escuela concretamente en Menorca uno, en Ibiza otro, y además
adecuar la residencia de Can Picafort para que en la zona norte
de Mallorca también se pudiera llevar este tipo de formación.
Incluso se hicieron negociaciones, creo que en la
comparecencia me referí a ellas, que en realidad las hicieron los
consells insulares respectivos y el Fomento de Turismo, e
incluso me habían hablado, unos y otros, inmediatamente de
que yo tomé posesión, que tenían una selección previa de dos
o tres establecimientos.

Bueno. Me parece que todo eso lo conté en la
comparecencia. Pero la verdad es que me parece que también
conté que yo estaba tratando de ver, de ligar los estudios estos,
tanto los de formación continua, de reciclaje, como los estudios
puramente de Hostelería, con temas de formación que pudieran
financiarse por un lado por la Comunidad Europea, y por otro
tener incluso una dimensión o un ámbito de reconocimiento que
alcanzara toda España y a ser posible a Europa occidental.
Bien, seguimos trabajando en eso con la Conselleria de
Trabajo, y a su vez, la Conselleria de Trabajo está en contacto
con Bruselas y en contacto con Madrid, y ahora ya puedo decir
que estamos exclusivamente, prácticamente a la espera de que
nos manden unos módulos de formación. Hay unos módulos de
formación que se refieren a diversos tipos de enseñanza, claro,
los módulos que ya están aquí y que conocemos se refieren por
ejemplo a temas de comercio, me enseñaron, etc., pero todavía
no habían venido los módulos de enseñanzas turísticas, pero los
hay, hay módulos de cocina, hay módulos de gobernación, hay
módulos de una serie de cosas, pero lo único que tienen aquí es
el índice, porque estaban pendientes de su publicación en
castellano, en España, y su remisión por parte del ministerio,
están a punto de llegar, no han llegado todavía, pero por las
noticias que tenemos de la Dirección General de Formación,
están a punto de llegar. 

Entonces, lo que vamos a hacer es dar esos módulos,
claro, en la Escuela de Hostelería, y lo hablamos en la
última reunión del consorcio que hubo con la Universidad,
de este tema, en la Escuela de Hostelería vamos a dar esos
módulos y más, porque la Escuela de Hostelería da unas
enseñanzas de más nivel que esos módulos, pero vamos a
incluir esos módulos también, de tal manera que además de
salir con el título de la Escuela de Hostelería de Baleares
que se pretende que sea un título de una dimensión
particular muy grande, de una dimensión como los de las
grandes escuelas de formación en hostelería que hay por el
mundo, pues a parte de eso, que tengan también estos títulos
de estos módulos de formación, y estos módulos de
formación son los que vamos a trasladar a Ibiza y a
Menorca y a Can Picafort.

Lo que pasa es que yo no he querido incidir en la
decisión de qué hotel-escuela vamos a coger o qué
establecimiento, de qué dimensión, etc., hasta que no
tengamos exactamente esos módulos y hasta que no
sepamos qué profesorado necesitamos y qué dimensiones
necesitamos para el tema.

El tema va un poco para largo, yo creo que dije también
en la comparecencia que esperaba y de hecho me había
comprometido, tanto con los representantes de Menorca
como con los de Ibiza, a que este mismo invierno
empezáramos el tema, ya, aunque sólo fuera dar un primer
cursillo o tal, pero que empezáramos el tema, y sigo
comprometido en que empecemos el tema, pero vamos a ver
si lo empezamos bien, y lo vamos a hacer, como digo, con
esos módulos.

Entonces, claro, la elección del local depende mucho de
la cantidad de módulos que podamos dar y del profesorado
que encontremos, de hecho, la Universidad me propone, vía
consorcio, vamos, el director de la Escuela, etc., que incluso
podría iniciarse con algún profesorado de aquí que se
desplazase a Ibiza o a Menorca, además de a Can Picafort,
pero estábamos todos de acuerdo en que es mucho más
preferible que sea profesorado propio de cada isla que esté
en condiciones de dar esos módulos.

Claro, de que podamos dar más o dar menos, como digo,
y que encontremos profesorado en cada sitio, capacitado ya
para empezar con esos módulos y para dar más o dar menos,
dependerá de la elección de local, de manera que, no sé si
con eso contesto a la pregunta, realmente el camino es otro,
pero creo que por lo menos aclaro cuál es exactamente la
política y la posición de la conselleria en relación a este
tema y lo que hemos avanzado desde mi última
comparecencia. Nada más, gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Marí.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé, li agraesc tota
l'explicació, ha estat una explicació enriquidora i detallada i
veig que almanco té les coses clares pel que vol fer a cadascuna
d'aquestes illes. Ara bé, la intenció de la pregunta era una altra,
era que el Sr. Conseller anterior s'havia compromès i ell ho
havia dit a aquesta compareixença que li estic dient que seria
una cosa immediata perquè veia que era necessari que es fes. Jo
crec que és necessari que es faci com més aviat millor, perquè
no hem d'oblidar que hi ha una falta de professionalitat molt
gran dins el món turístic i, per tant, és necessari ampliar tot el
que sigui possible la formació dels treballadors, i, evidentment,
a Eivissa i a Menorca és necessari, en el possible, crear aquests
hotels-escola, en això estam d'acord. La pressa, en realitat no
l'havíem donada nosaltres, era el mateix conseller, i per això,
passar un temps nosaltres li demanàvem què s'havia fet ja.

La seva resposta és que s'estan fent coses, estan en el tema,
però en realitat va per llarg. Vostè ho ha dit. Per tant, a mi tot
el que vostè ha dit em sembla interessant, em sembla molt bé
el de les titulacions, però el que li demanaria és que prengués
consciència, tal vegada la té, no ho dubt, però tal volta una
miqueta més, i que aquests hotels-escola fossin una realitat tant
a Menorca com a Eivissa, com'més aviat millor, i quant a
Mallorca, la residència de Can Picafort, i em sembla haver
llegit o haver vist que també tenen pensat fer-ne un a la part
nord de Mallorca, vaig veure això publicat a alguna banda. Per
tant, jo únicament li deman que això s'acceleri com més millor
i d'una manera que sigui viable però que no ho deixem perquè
la professionalitat a les nostres illes dins els establiments
turístics, vostès amb l'estadística que hem fet, amb el pla Q, que
diuen, veurem, quan les tenguem, les estadístiques aquestes,
veurem que realment la professionalitat deixa molt a desitjar en
molts de casos. Per tant, tot el que facem per millorar la
professionalitat dels treballadors d'hosteleria anirà en benefici
de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
i Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Más que contraréplica,
únicamente para aclarar que digo que va para largo, hombre,
porque no puede ser pasado mañana. Yo creo que, además,
justificó el porqué, es decir, porque se han cambiado los
criterios, y yo creo que por una cosa buena, que es incluir esos
módulos de formación ocupacional que tenga alcance, como
digo, europeo; porque son los mismos para toda la Comunidad
Europea, esos módulos vienen de allí. Se consigue, por cierto,
además, una financiación extra, que yo creo que es bueno.

De manera que eso, digamos, que es lo que ha retrasado,
porque la idea del equipo anterior, era montarlos un poco
como la Escuela de Hostelería, es decir, con nuestros
propios medios. Pero de todas maneras, ese plazo largo que
digo, yo insisto que estoy comprometido, de alguna manera,
con el sector y lo que es más importante, con este
Parlamento, en que empezaremos esta temporada,
empezaremos; que haré un esfuerzo porque eso sea así, y
consideraré un fracaso no conseguirlo. Pero la cosa no es
fácil, por eso que digo, el problema que me plantean sobre
todo es un problema de profesorado, que es mucho más
importante. Locales encontraremos, sin ninguna duda,
vamos, sin ninguna duda, locales podemos alquilar,
podemos improvisarlos, incluso por una temporada y decir
para la siguiente ya llevaremos a otro; eso no me preocupa
el tema concreto de los locales, el problema que me
preocupa más es el del profesorado, porque claro, el
profesorado no se improvisa para tener esos módulos. Tiene
que ser gente, no sólo que sepa mucho de hostelería, sino
además, que sepa enseñar, que es lo que me dicen los de la
Universidad y creo que tienen razón; dicen, mira, tú puedes
saber mucho de una materia, pero claro, el ponerte a dar un
curso, un cursillo de una cierta duración, pues tiene que
saber cómo lo explicas, como preparas las clases, etc., y
nosotros tendríamos por lo menos que darles un cursillo
previo para que sean profesores del propio sitio, de Eivissa
o de Menorca, residentes del propio sitio, o de Ca'n Picafort,
vamos sobre la zona norte. De manera que esa es la mayor
dificultad con la que nos encontramos, pero vamos, yo
espero que a pesar de esa dificultad, por lo menos, insisto,
podamos empezar este invierno. Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2511/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, sobre legalització
d'establiments d'allotjaments turístics i d'oferta
complementària fora d'ordenació per l'ajuntament de
Formentera.

Seguidament, passam a la segona pregunta núm.
2511/96. Té la paraula, per formular-la, el Sr. Marí Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta pregunta
també va entrar en la mateixa data, el dia 24 d'abril, i
encara, després de veure-la i veure com està la situació,
encara té una certa actualitat perquè se segueix parlant
d'aquest mateix tema. I el que li preguntàvem és quina
valoració fa la Conselleria de Turisme, davant la intenció
manifesta de l'Ajuntament de Formentera de legalitzar
establiments turístics que en aquests moments estan fora
d'ordenació? I per altra banda, en el cas que finalment
l'ajuntament regularitzi aquests establiments a efectes
municipals, quina serà l'actitud de la conselleria davant
aquest fet; i, finalment, si té coneixement el Sr. Conseller
que aquests establiments fora d'ordenació hagin estat
inclosos dins el POOT d'Eivissa i Formentera com a
establiments turístics? Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Marí. Per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
i Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, yo de este asunto tengo que
reconocer que no sabía absolutamente nada. Esto tengo una
noticia salida en el Diario de Ibiza, el 19 de octubre pasado, que
se refiere a este tema y, prácticamente, es la primera noticia que
tuve yo o mi equipo que tuvimos de este asunto, a mí me la
comentó el director general. Y la verdad es que estamos
pendientes de saber cuál es el alcance de todo. Es decir, claro,
la noticia periodística habla de establecimientos ilegales y todos
en suelo no urbanizable para que sean incluidos en la normativa
urbanística vigente.

Esto, me parece que el problema que plantean es un
problema mucho más urbanística que de otro tipo, que de tipo
turístico. En Formentera, y concretamente este verano, dentro
de la oleada general que se hizo de inspecciones, no se
encontraron establecimientos ilegales, no se encontraron. Esto,
se hizo una oleada, vamos, concretamente un inspector hizo una
oleada general por Formentera, igual que por los demás sitios
y, como digo, no se encontraron establecimientos ilegales. En
Formentera yo creo que esta noticia se puede referir a dos tipos
de cosas, puede ser: uno, el tema de viviendas vacacionales, es
decir, un tema que, como saben, porque también me
comprometí a hacerlo y estamos preparando una regulación
sobre el asunto, un tema que ha sido conflictivo en esta
comunidad y que ha oscilado la legislación entre aceptar un
cierto tratamiento de viviendas o rechazarlas, etc.; es una
legislación un poco compleja también, que es la que yo les
hablé cuando les hable de la del time sharing, y la estamos
preparando y la estamos estudiando.

Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo creo que lo que puede
ocurrir es que haya una serie de viviendas -eso me dicen los
servicios técnicos concretamente-, es decir, de casas, en el
campo, que estén aceptando turistas. Claro, no las hemos
detectado como oferta ilegal de tour operators, etc., pero
seguramente puede ser. El cariz que tiene la noticia y por lo que
me dicen los servicios técnicos, que pudiera ir por ahí, por el
tema, insisto, de viviendas vacacionales. Desde luego lo
desconocemos y el Ayuntamiento de Formentera no nos ha
remitido, de momento, ninguna preocupación, ninguna noticia
en relación a esto.

También pudiera ser el tema, porque claro habla de
negocios y de comercios, también pudiera ser, yo lo digo
por el conocimiento que tengo de Formentera, de ir y verlo,
en Formentera lo que hay a veces son también
establecimientos o que sepamos casas, viviendas donde
venden pues cosas, souvenirs o cosas de tipo más bien
comercial, más que de tipo turístico, venden incluso vino, -
he comprado alguna vez, tengo que confesarlo, por
curiosidad, por probar el vino de Formentera, que se vende
el alguna casa en el campo. Yo no sé si es también a este
tipo de negocios que el Ayuntamiento de Formentera
pretende incluirlos dentro de la normativa urbanística,
porque claro, cualquier casa situada en suelo no urbanizable
que, en principio, esté destinada a vivienda, si quiere
cambiar su uso y destinarse a otra cosa, por ejemplo a
alquiler para turistas, por ejemplo a la venta de cualquier
artesanía e incluso a la instalación de exposición de esa
misma artesanía, etc.; claro, necesita un cambio de uso, y
ese cambio de uso tiene que instarlo ante el ayuntamiento
correspondiente y el ayuntamiento autorizarlo, incluso
autorizarlo mediante la declaración de interés social en
determinados casos, con lo cual interviene, incluso, el
Consell Insular de Ibiza i Formentera, la comisión insular de
urbanismo en concreto, que es la que tiene que dar ese
interés social.

El tema específicamente turístico lo trataremos con las
viviendas vacacionales, si efectivamente ese es el problema,
pero insisto que no lo tenemos detectado en absoluto. Y
que, además, la oleada de inspecciones es muy reciente y no
hay detectado ningún tema irregular, así como en la isla de
Eivissa sí se detectaron irregularidades de diversos tipos, en
la isla de Formentera, me dicen los servicios técnicos, que
no se detectó ninguna irregularidad en este sentido en suelo
no urbanizable. Lo cual no quiere decir, claro, que no las
haya, insisto desde el punto de vista urbanístico. Claro,
desde el punto de vista urbanístico, valoraciones que puede
hacer la Conselleria de Turismo, creo que cero, es decir,
desde el punto de vista urbanístico la valoración le
corresponde al propio ayuntamiento que está haciendo esa
labor.

En cuanto a situación en el POOT, que también me
parece que en la pregunta y usted se ha referido ahora, a que
si está recogido y catalogado estos establecimientos en el
POOT; no, no lo están, porque claro, el POOT no recoge ni
cataloga instalaciones concretas; el POOT recoge zonas y
recoge tratamientos urbanos, que son los que le facilita el
ayuntamiento con sus planeamientos, pero no instalaciones
concretas. Es decir, el POOT no determina que pueda haber
en suelo no urbanizable un establecimiento comercial o un
establecimiento de negocio de cualquier tipo, de manera que
eso no está recogido específicamente, como digo, ni en el
caso de Formentera ni en el caso de ningún otro municipio.
Nada más, gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, evidentment, en
primera instància és un problema urbanístic, però una vegada
que aquest problema urbanístic per part de l'ajuntament i, fins
i tot, tal vegada, per part de la comissió insular d'urbanisme, ho
legalitzassin, aquest problema sí que aniria a la Conselleria de
Turisme, i això és el que jo li demanava, que quina seria la seva
actitud davant aquests establiments que en aquests moments
estan fora d'ordenació i quina normativa se'ls aplicaria, la que
ja s'havia fet quan es feren aquests establiments o la que hi ha
actualment? Perquè clar, a veure com quedava això.

Evidentment, a Formentera no es parla només d'establiments
d'allotjaments, sinó que també hi ha molts establiments d'oferta
complementària que es troben fora d'aquesta ordenació i és el
que es pretén regularitzar; es pretén regularitzar ara perquè,
entre altres motius, hi ha normativa que ho fa aconsellable i, per
altra banda, perquè en el seu moment, no només a Formentera,
a altres bandes, s'havien fet els ulls grossos davant aquests
establiments.

El que sí m'ha preocupat una mica és que em digui que a
Formentera, amb les inspeccions, no hi han trobat allotjaments
il•legals, i jo pensava que la conselleria i, fins i tot, li havia
alabat al Sr. Conseller la dinàmica que havia agafat davant
l'oferta il•legal, i que em diu que a Formentera no se n'ha trobat,
doncs, em sembla que és que no es mira massa prim; però bé,
ho deixarem així, jo ara tampoc no li puc dir aquest o aquell o
l'altra és il•legal. I encara que, tal vegada, ho sapigués, en
aquest moment no sé si ho faria, però bé. El que sí és veritat i
això és així i a aquests no m'hi referia, són els habitatges
turístics que es diuen, xalets, doncs que a l'estiu es lloguen, això
a Formentera és una cosa que, efectivament, n'hi ha molts; i
consideram que això s'ha de regularitzar no a Formentera
només, sinó a totes les Illes Balears, perquè a Eivissa també
passa i a Mallorca molt, perquè fins i tot hi ha hagut denúncies
de la Federació hotelera i a més de la quantitat que n'hi havia en
alguns municipis aquí de Mallorca. Per tant, serà bo que això
més prest o més tard es regularitzi.

I quant al que sé s'havia recollit, o sigui si aquests
establiments turístics o aquestes places turístiques, o restaurants
d'oferta complementària, a més, s'havien recollit al POOT; el
POOT sí que aporta una sèrie d'indicadors de l'oferta que hi ha
actualment, tant d'oferta complementària com d'allotjaments
turístics, és a això al que em referia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Marí. Seguidament, passarem a la pregunta
núm. 3, núm. 47...

EL LLETRAT ASSESSOR:

La contrarèplica del Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdó! M'havia oblidat. En torn de contrarèplica, té
la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Sí, más bien en turno de aclaraciones, aunque
oficialmente sea de contraréplica, para aclarar alguna cosa.
Bueno, ¿cuál va a ser la postura de la conselleria, si lo que
nos llega, porque ahora voy entendiendo de cuál es la
valoración de la conselleria, ahora veo porqué la Conselleria
de Turismo? Hombre, si se pide o se insta el interés social
para un grupo de establecimientos que está regularizando o
que trata de regularizar el ayuntamiento, como aquí se dice,
cuál va a ser la postura de la conselleria. No le puedo decir
en este momento, no me quiero comprometer, porque claro,
todo depende del número, de la calidad, de lo que
representan, de lo que puedan significar para Formentera,
del propio informe municipal; es decir, todo esto depende.
Yo ahora no me quiero pronunciar sobre algo que, como
digo, ignoro por completo y nada más que tengo esta
información periodística del Diario de Ibiza, es todo lo que
sé, esto y lo que usted ha contado aquí. Pero, sinceramente,
no sé nada más. Me parece una imprudencia que ahora
dijera, no, pues lo vamos a dar todo por bueno o lo vamos
a rechazar todo. Hombre, lo miraremos y lo informaremos
con los criterios racionales que creo que imperan o deben de
imperar en este caso, de ayudar a la legalización, en todo
caso, de aquello que efectivamente sea una oferta que para
Formentera sea satisfactoria y sea buena, y rechazar todo
aquello que lo único que pretenda pues es o presentar una
oferta de muy poca calidad o de muy poco interés, en
general, turístico, para la isla, digo desde el punto de vista
turístico; no entro en el urbanístico que es, insisto, un tema
que corresponde al ayuntamiento y, en su caso, a la
comisión insular, juzgar si tiene que haber muchos
establecimientos en suelo no urbanizable, eso no nos toca a
nosotros. A nosotros nos toca decir el interés o no que
puedan tener esos establecimientos desde el punto de vista
turístico, de la oferta turística en Formentera. Desde ese
punto de vista, según lo que nos presenten, nos
pronunciaremos.
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Respecto a ilegalidades, a usted le extraña. Bien, yo, tengo
que decir lo que me dicen los servicios técnicos, y créame que
no digo, vamos, por supuesto, ninguna mentira; yo no he tenido
con los servicios técnicos ningún problema, gracias a Dios;
efectivamente habían hecho una labor yo creo que muy
importante en este último año con el equipo anterior, me la
presentaron, se trataba de comprobarla en el momento de la
temporada alta, en pleno verano; se fueron en pleno verano a
hacer inspecciones por todas partes, absolutamente por todas
las partes de Baleares, y de los resultados de eso pues
empezamos a tomar determinados grados de medidas, como
expliqué el otro día en la comparecencia. Y bueno nos hemos
tomado, indistintamente, allá donde surgían, sin prejuicios
previos, me dicen que en Formentera no hay ilegalidades; estoy
hablando de ilegalidades, supongo que irregularidades, que hay
por todas partes, de eso también les hablé, de que si una cosa se
comercializa con tres estrellas y tiene dos, o que no han hecho
el cambio de nombre, o que no sé qué, bien, irregularidades
quizás; pero ilegalidades manifiestas no. Pero, de todas
maneras, si usted sabe, denúncienlas. No sé que quiere que le
diga, me pone usted una cara difícil, pero es así; ante denuncias
también actuamos y no vamos a pararnos, eso desde luego, aquí
no hay cuestiones preferenciales para nadie ni para ningún sitio,
ni geográfico ni para ningún establecimiento de ningún tipo.
Pero, yo insisto, me tengo que atener a lo que me dicen los
servicios técnicos.

En cuanto al tema de chalets-vivienda estoy de acuerdo,
bien, tenemos que regularlo y tenemos que regularlo ya, porque
es un tema que empieza a ser preocupante también y creo que
vale la pena una regulación que efectivamente no será para
Formentera, eso será para toda Baleares sin ninguna duda.

Y en cuanto al POOT, sí, el POOT contiene unos estudios
generales del número de plazas ofertadas, del número de plazas
también de restauración, etc.; claro, en ese conjunto supongo
que se puso todo lo que recogió de Formentera, pero claro no
están especificados qué establecimientos están. Del estudio que
se hizo, la verdad es que tampoco sé exactamente con qué
detalles, pero, efectivamente, hay un conjunto de cosas
recogidas; me es imposible, eso es lo que he querido claro,
individualizar porque no están individualizadas en el POOT.
Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4789/96, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, sobre implantació del
tot-inclòs en els hotels.

Procuraré no tornar-lo deixar sense contrarèplica i ara sí, ara
passam a la pregunta núm. 3, número 4798/96, per formular-la
té la paraula la diputada Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, després de la
temporada turística que acaba de passar i donat que a les illes
tenim coneixement que, com a mínim, des de fa dues
temporades, s'ha implantat una nova modalitat, que li vull dir
que a la pregunta que nosaltres vàrem redactar hi ha un error de
màquina que posa "renda" quan havia de posar "venda", que
supòs que ja ho ha interpretat; una nova modalitat de vendre
productes turístics per part dels hotels. Tots sabem a què ens
estam referint quan diem la paraula "tot inclòs", tenim la
impressió que aquesta modalitat de venda turística va cada cop
a més i, des del Grup Socialista, estam convençuts que a llarg
termini això no dur a res bo per al mercat turístic de les illes. És
ver que els propis hotelers no es posen d'acord, la majoria d'ells
defensen que s'ha de vendre i si així ho tenen venut així ho fan

i si tenen coberta la temporada amb aquesta modalitat tiren
endavant, altres diuen que no; però és segur que tots els
empresaris que estan dedicats a l'oferta complementària,
tant el comerç com altres establiments d'oferta
complementària, no hi estan d'acord i en surten clarament
perjudicats i així ho denuncien.

Per tant, un cop passada la temporada turística, li
demanam al Sr. Conseller quina ha estat la implantació a
cada illa de la modalitat del "tot inclòs"?, quin coneixement
d'aquesta modalitat de venda es preveu per a les temporades
següents?, quines conseqüències quant a volum de negoci
ha significat respecte de l'oferta complementària?, quines
inspeccions de qualitat del servei s'han duit a terme en
aquests establiments? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. diputada. Per contestar-li, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Bien, efectivamente, en el tema
del todo incluido también hemos seguido haciendo una
cierta reflexión en la conselleria, a partir, quiero decir, de la
comparecencia aquí y de lo que les dije entonces, que era un
tema que preocupaba y preocupaba fundamentalmente por
la calidad. Tengo que decir que de resultas del examen de lo
que está pasando con el todo incluido, pues nos hemos dado
cuenta de que no es exacto, por lo menos no es exacto de
momento, que suponga ninguna baja de calidad.
Curiosamente, el todo incluido empieza por manifestarse en
algunos casos en establecimientos de cierto nivel, tan de
cierto nivel como hoteles de cuatro estrellas. Es decir que la
verdad es que a primera vista parece que el todo incluido es
algo que se puede ofrecer a un turismo muy baratero, por
entendernos, es decir, un turismo dispuesto a pagar muy
poco dinero y dispuesto a venir aquí pues prácticamente con
lo puesto y que le hayan cubierto todas las necesidades. Yo
debo decir que me sorprende un poco comprobar, me ha
sorprendido comprobar y en un caso concreto lo he
comprobado personalmente, porque he estado en un hotel de
estos viéndolo y viendo como funcionaba, era un hotel de
una zona turística muy densa de Mallorca, en Palmanova,
concretamente, no tengo ningún problema en decir la zona,
en que es un hotel de cuatro estrellas y que la verdad es de
una calidad superior, tanto el establecimiento y las
instalaciones, como la comida y los servicios que ofrece, y
en el que además, el turismo que va a ese hotel, pues es un
turismo que gasta bastante dinero fuera, porque claro, es un
turismo de alto poder adquisitivo porque los precios son
caros, no son precios baratos, sino que son precios caros.
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Bien, hago esta introducción a su pregunta en concreto,
porque debo reconocer que en esto, bueno yo he cambiado un
poco de opinión en cuanto, insisto, a lo que manifesté aquí el
día de la comparecencia respecto al todo incluido. De manera
que en el todo incluido veo que pasa, como pasa en general con
todo, debí de haberlo previsto ya pero no lo había previsto así,
y es que hay cosas muy buenas y hay cosas regulares y hay
cosas muy malas, y que en cualquier oferta de cualquier tipo
pues se puede hacer de muchas maneras. De manera que ni
muchísimo menos el todo incluido es una mala oferta, quiero
decirlo en términos estrictos por ser todo incluido, otra cosa es
que las pueda haber.

Bien, hecha esta salvedad, tengo que decir que a la primera
pregunta que me hace, que cuál ha sido la implantación por
islas, en realidad me pregunta el número de establecimientos,
y a la última que dice cuántas inspecciones han hecho, no le
puedo contestar textualmente, porque los inspectores fueron.
De establecimientos me dicen que revisaron del orden de una
decena, más o menos; pero me dicen más o menos porque, y
por eso he hecho toda esta introducción, porque resulta que no
anotaron como tal el tema. Les he dicho y, por cierto, a raíz de
su pregunta, que por favor anoten el que es de todo incluido y
así tendremos una reseña concreta. Lo que pasa es que, claro,
en principio me dicen, bueno, es que el todo incluido es una
cuestión por la que el establecimiento que lo pone en marcha ni
siquiera tiene que notificarlo. El todo incluido es un hotel o un
establecimiento de alojamiento turístico que en un momento
determinado a lo mejor ofrece servicios de desayuno, comida
y cena y entonces hace una determinada oferta de ese todo
incluido, incluso la puede hacer parcial, no completa; es decir,
no a todas las personas que van a ese hotel, sino a un
determinado grupo de personas, incluso lo puede hacer en
determinados momentos; es decir, hacer eso en temporada
media o baja y, en cambio, en temporada alta no hacerlo con
todo incluido. De manera que, claro, los inspectores me dicen
que es relativamente difícil cifrar exactamente, en un momento
determinado hacer la fotografía de cuántos establecimientos
están en todo incluido.

Pero lo más significativo del caso es que de todos esos
establecimientos que revisaron dentro de esa campaña que,
como digo, se hizo este verano y que ustedes conocen porque
creo que es pública y notoria, desde luego los efectos creo que
son manifiestos; pues, como resultas de todas esas inspecciones
que en algunos casos se hicieron a la hora de comer, fueron a
ver el buffet y a la gente a la hora de comer para ver cómo
funcionaba, resulta que la impresión generalizada de los
inspectores es que en la calidad es bueno, me dicen que,
incluso, muy buena. No solamente me estoy refiriendo ahora a
que hay establecimientos, como digo, uno que conocí
personalmente que fui a verlo yo, de cuatro estrellas en
Palmanova, sino establecimientos de menos categoría, pero
que, en realidad, el buffet, la comida que daban y los servicios
que prestaban pues eran francamente buenos. Tan buenos que
no hay ninguna acta levantada por el todo incluido por alguna
deficiencia atribuible al todo incluido, no a otras deficiencias
que pudiera tener el establecimiento de otro tipo; si tuviera
habitaciones de más o tuviera algún otro problema, pero por el
todo incluido, por los servicios que prestaban no hay ninguna
acta levantada concretamente, del todo incluido.

Bien, ¿cuáles son las previsiones? Bueno, actualmente
se calcula, pero esto son estimaciones, que es una oferta que
no llega al 2'5%, pero esto son estimaciones y estimaciones
que en realidad nos provienen más del sector, debo
confesarlo, que de la conselleria, pero las estimaciones
andan por ahí. Es una cifra un poco vaga, lo comprendo,
pero dicen que no llega al 2'5%. Y digo que no llega porque
las estimaciones del sector es que llega y las estimaciones
de los técnicos de la conselleria es que no llega, que son
más bajas. Pero en fin, por eso lo digo con esta vaguedad,
que no llega al 2'5%. La estimación general es que esto va
a crecer, que, efectivamente, va a crecer.

Hay una gran preocupación, yo no he detectado una gran
preocupación sin embargo en los sectores de hostelería
desde luego por el crecimiento de esto, por la baja de
calidad que esto pueda suponer, porque, insisto, que parece
que la tónica en principio es de bastante calidad. Claro, la
preocupación viene por el sector de restauración y por la
oferta complementaria, en general. Ahí tenemos que
distinguir dos cosas, claro, si efectivamente la calidad es
relativamente alta, la oferta comercial no sale perjudicada
en absoluto, porque claro si viene gente con un cierto poder
adquisitivo, el hecho de que tengan en el hotel unos
determinados servicios no significa que esa gente se pase el
día en el hotel; esa gente sale y, naturalmente, compra
cosas. Sin embargo, al que afecta directamente esto es,
efectivamente, al sector de restauración y de bares y
cafeterías.

El sector de restauración de bares y cafeterías, yo tengo
en este momento la impresión de que, y a la vista del gasto
turístico que ya tenemos el estudio y que vamos a presentar
mañana, pero sí les adelanto que concretamente en el sector
de restaurantes, cafeterías y bares hay una subida del gasto
turístico este año prevista del 6'5%. Así como la subida, el
dato que me parece que ya les había adelantado también, es
del 3'9% la subida general del gasto turístico, la subida en
lo que se refiere, porque, como saben, luego viene
desglosado en apartados, la subida en lo que se refiere a
restaurantes, bares y cafeterías es, como digo, del 6'5%, la
subida del gasto. Sin embargo, la bajada en restaurantes,
bares y cafeterías que notan es, efectivamente, sensible, tan
sensible que algunas informaciones del sector hablan de
bajadas en torno al 15%, de pérdidas en torno al 15%.
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Yo no sé si llegarán a tanto, pero es evidente que la razón es
fácil de entender, hay un 6'5% de subida en el gasto turístico,
pero resulta que, claro, hay muchas plazas de restauración y de
bares y cafeterías de las que había anteriormente.
Concretamente este año, tengo aquí los datos, de que se ha
aumentado en Baleares unas 5.000 plazas de restauración y
1.800 en cafeterías. Claro, ese aumento de plazas es el que es
incapaz de absorber con subida en el gasto turístico, incapaz de
absorber estos ingresos y, lógicamente, tienen una baja notable,
una baja sensible de sus ventas o de sus ingresos. Y en eso
estoy de acuerdo que el tema del todo incluido no los beneficia
en nada. Sin embargo, yo creo que la ordenación del sector de
la oferta complementaria y la mejora de restaurantes, bares y
cafeterías, la mejora de sus ingresos va a venir mucho más
derivada de la modernización de sus instalaciones y de que
seamos en este Parlamento, sean ustedes extraordinariamente
exigentes a la hora de este Plan de Modernización de la Oferta
Complementaria que se está estudiando aquí, del grado de
exigencia que ustedes pongan, con lo cual se conseguirá una
regulación razonable del sector, una regulación adecuada del
sector, de manera que no se puedan poner restaurantes, bares y
cafeterías de cualquier manera y en gran cantidad y que el
sector no crezca desmesuradamente por el hecho de pedirles
muy pocas exigencias, yo creo que viene mucho más por ahí el
conseguir que ese sector esté en buenas condiciones, que por el
tema del todo incluido. Lo cual no quiere decir, ni mucho
menos, que renunciemos a seguir con una inspección concreta
del todo incluido, que yo les animo a que continúen ustedes,
desde sus consells insulares respectivos, a partir del año que
viene, que a ustedes les tocarán ese tipo de inspecciones, y creo
que hay que continuar por ese camino. Pero, lógicamente,
insisto que la mejora del sector de la oferta complementaria
tiene que venir del propio sector de la oferta complementaria,
no les vendrá dado por el hecho de poner más o menos trabas
a una práctica comercial que, si se hace bien, es, a mi juicio,
irreprochable. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, estam d'acord amb
moltes coses que vostè planteja. És evident que probablement
en aquests moments i agafant el mercat turístic globalment el
tot inclòs no és un problema encara. Nosaltres el que estam
detectant és que això va a més i és això el que li plantejam,
quins resultats, quines actituds pensa prendre la conselleria
enfront d'aquest tema.

Quan s'ha preguntat altres vegades, sempre se'ns ha dit que,
home, que, a més, és una evidència, com a mercat això no es
pot regular, perquè és una oferta i, per tant, en un mercat lliure
el que té un negoci pot decidir com vendre el seu producte, i
mentre no entri en competències deslleials i altre tipus de
sistemes no adequats, pot vendre el producte com vulgui; i, per
tant, aquí la conselleria no pot incidir, i això ho tenim clar. Però
sí, sempre havíem dit o almanco les vegades que ho hem rallat,
que una manera d'incidir sobre aquests temes és controlar i
vigilar la qualitat dels serveis que es donen, per tal que això no
anàs en pla degeneratiu de l'oferta que es dóna dins els hotels.

Quan nosaltres li diem això és perquè han aparegut queixes
per part dels propis hotelers que havien implantat el tot
inclòs, com a mínim segur a Menorca, i no sé si a Mallorca
o a Eivissa, però segur que a Menorca, els propis hotelers
que havien implantat el tot inclòs es queixaven de les
conseqüències que havia tengut això a la temporada turística
d'aquest any, es queixaven. És probable que els bufets
mantenguin, els bufets de menjar vull dir, la qualitat;
evidentment, si un hotel, a més del tot inclòs, té altres
productes, és a dir, té gent que li ha venut altre tipus
d'estàncies, el bufet és el mateix per a tots i no pot
diferenciar si li donen un bufet de tot inclòs o un bufet de
l'altre. Però, quina qualitat de begudes, de gelats que prenen
els al•lots a mitja tarda, de whiskys que fan els senyors a la
nit, poden donar a preu fix? És a dir, quan un senyor es
planta davant la barra i és capaç de demanar deu whiskys,
vostè creu que li donaran la marca que vulgui? No li
donaran, vull dir, i no li donen, i no és que no li donaran, és
que no li donen. I, home, si encara li donen una marca està
bé, però si comencen a donar el que sempre es diu, mal dit,
garrafón, doncs la cosa aniria empitjorant. El mateix passa
en qualsevol altra cosa, des d'al•lots que poden demanar tots
els gelats que vulguin i que efectivament els demanen i els
tiren al cap d'un moment i en tornen a demanar un altre i el
tiren, en demanen un altre i el tiren, açò ha passat aquesta
temporada turística, i això no és només el menjar, sinó que
és tot el que inclou el tot inclòs. Perquè vostè ha dit, el tot
inclòs al final berenen, dinen i sopen; bé, berenen, dinen i
sopen i tot el que vulguin consumir dins l'hotel. Clar, tot el
que vulguin consumir dins l'hotel vol dir que si s'han de
prendre una cervesa se la prendran dins l'hotel, que ja la
tenen pagada, que no, que no sortiran.

Efectivament, si aquesta gent ha vengut a hotels de
quatre i cinc estrelles amb uns preus alts, encara que sigui
tot inclòs, vol dir que tenen una capacitat adquisitiva bastant
important i que, probablement, a més de tenir el tot inclòs
dins l'hotel, sortiran i faran altres activitats fora; però és més
difícil, això ho sabem, és més difícil que una persona, un
client que ve aquí amb el sopar pagat se'n vagi a sopar fora,
això és una evidència total, per molts doblers que li hagi
costat el menú; si té una cosa pagada en bloc és molt més
difícil que surti fora, no només a beure i a menjar, bars i
restaurants són importants, però també a gaudir de l'oferta
cultural que té les illes; també a comprar i a beure, a
comprar productes típics d'aquí, perquè si no surten no els
poden veure; i a fer altres activitats que en realitat
beneficien a tota l'economia de les illes, a més dels propis
hotelers. I manifestàvem aquesta pregunta, perquè
efectivament provenia la preocupació dels propis hotelers i,
per tant, nosaltres pensàvem que duit a les últimes
conseqüències, és a dir, si ara estam parlant que açò és un
2'5 del mercat, doncs probablement és una cosa poc
significativa, no crec que estiguin implantant aquesta
modalitat siguin de quatre estrelles, no ho crec, n'hi haurà de
més baixa categoria que també ho han implantat i, tal
vegada, amb unes condicions pitjors.
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Però el que s'ha de tenir en compte en aquest cas és que les
modalitats del tot inclòs a nivell del món, han estat implantades
a llocs molt concrets, és a dir, a llocs on l'oferta
complementària, és a dir, l'oferta de tot tipus que pugui haver
fora de l'hotel és mínima i, per tant, és lògic que els hotels
ofereixin tot tipus d'activitats dins l'hotel perquè els clients
estiguin entretinguts i tenguin tot tipus d'ofertes dintre. Però
aquest no és el cas, ni d'Eivissa, ni de Mallorca, ni de Menorca,
perquè tenen tot tipus d'activitats fora dels hotels. I ens va molt
bé que no hi ha delinqüència de forma significativa, tenen llocs
agradables on anar, poden passejar, poden veure paisatges,
poden menjar, poden gaudir de la nostra cuina, cosa que no
passa a altres on el tot inclòs està molt implantat i representa el
95% o el 100% de l'oferta complementària.

Jo li demanaria, quants hotels amb tot inclòs hi ha a la costa
francesa, per exemple, on hi ha hotels de molta categoria? N'hi
ha molts pocs, perquè la gent va a l'hotel, però també vol gaudir
de tot el que, a més, pot tenir amb un país com França, però és
que nosaltres en tenim molt més del que tenen els francesos
aquí, i per tant tenen molt més a gaudir tant pel que fa als bars
i restaurants, que és important i que estam d'acord amb la
descripció que s'ha fet, absolutament d'acord, és veritat que
creix la despesa turística, tal vegada no igual per illes, com es
va reconèixer en un moment determinat, no igual per a totes les
illes, però bé, globalment ha crescut la despesa turística, però
és veritat també que cada vegada s'obren més bars i restaurants,
amb la qual cosa no poden assumir l'increment de despesa que
hi ha. Per tant, amb això estam d'acord, però no només són bars
i restaurants, ja li he dit, és tota l'oferta cultural que nosaltres
tenim, és tota la gastronomia que nosaltres podem donar, és un
món diferent al que implica dur a les màximes conseqüències
el tot inclòs, i per això la nostra preocupació i per això, com
que creiem que l'única manera que es pot incidir és vigilant la
qualitat dels productes que s'ofereixen, és per això que li
demanàvem quina incidència té el tot inclòs.

I és per això que li demanàvem a veure quina preocupació
té la conselleria per saber com evoluciona aquest mercat el qual
nosaltres no podem prohibir, perquè des del Govern balear ni
des de cap govern es pot prohibir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, li agrairia que anàs acabant.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Acab ja, Sr. President. Cap Govern pot prohibir que es
vengui un producte com el que porta el negoci vulgui.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Sí, creo que estamos, usted empieza por decir que está
de acuerdo con casi todo lo que dije, y yo estoy de acuerdo
con casi todo lo que dice usted, por no decir con todo, esto
es evidente. Yo lo que he contado el tema de cuatro estrellas
porque me sorprendió, y además he acabado contando que
era en Palmanova, porque es mucho más sorprendente,
porque, claro, cuando te dicen no es que el todo incluido ha
empezado, y claro, fue una modalidad que empezó en
hoteles de cuatro y cinco estrellas, porque estaban en sitios
enormemente alejados donde la gente efectivamente no
tenía oferta complementaria próxima. De manera que eso
nace así.

Que se desarrolle en el ámbito o en el seno de una
comunidad como la nuestra y en zonas turísticas
enormemente densas y con gran cantidad de oferta
complementaria, te lleva a pensar que sólo se puede
desarrollar a base de ofrecer unos precios bajísimos y de
que en el todo incluido se ofrezcan toda clase de cosas,
efectivamente, a un precio muy bajo, pero toda clase de
cosas, digamos de muy baja o de ínfima calidad, para poder
facilitar un precio muy barato. La sorpresa es que no
siempre es así, sino que hay establecimientos de bastante
categoría que, curiosamente, están dando todo incluido; que
te explican incluso, entrando por ejemplo en el tema de
tomar güisquis o de tomar copas o de pedir cosas de estas,
pues te explican que sí que a veces el primer día pasa lo que
pasó cuando se implantaron los buffets sobre todo, porque
ahora yo creo que ya no pasa, pero cuando empezaron los
buffets, que fue un tema muy novedoso, en principio todo
el mundo se sorprendía porque, claro, parecía que con un
buffet la gente iba a comer muchísimo más que si un
camarero se lo traía y que, claro, iba a ser una ruina para el
que pusiera un buffet y pusiera toda una mesa llena de cosas
de todo tipo, de postres, de ensaladas, de platos de carne, de
pescado, que aquella iba a ser, vamos, tremendo; y resulta
que luego no es así, sino que es un procedimiento que se ha
ido extendiendo porque, efectivamente, resulta mucho más
barato que el servir la comida y al final la gente come lo
mismo o menos.

Claro, algo de esto me explicaban en este hotel concreto
que yo estuve, como digo, y es que, a veces, el primer día,
pues la gente dice, ah, como es barra libre, para
entendernos, pues venga, güisqui y además Chivas y no sé
qué, no sé qué más; pero eso pasa un día, pero al día
siguiente ya la cosa no es igual, y al tercer día o cuarto día
de estar allí pues es que la gente bebe lo que hubiera bebido
pagándolo en el bar, porque no tiene tampoco necesidad de
beber más ni de comer más de lo que hubiera comido,
bebido, pagándolo él.
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De todas maneras esto, efectivamente, no todo es así como
usted dice, no todo son hoteles de cuatro estrellas en el todo
incluido, ni muchísimo menos; no, no es así. Y yo creo que a
pesar de todo hay el grave riesgo de que el todo incluido se
vaya mucho más por este tema del precio muy barato y de dar
cualquier calidad de cosa. Lo hemos vigilado, los inspectores
lo han visto y lo que han visto, ya digo que han ido incluso a los
buffets y tal, no le puedo aclarar, la verdad, no quiero mentirle,
no lo sé si han pedido a ver qué clase de güisqui les daban, y
eso no lo sé, sinceramente no lo sé, no sé si lo han mirado,
supongo que no. Pero de todas maneras tenga en cuenta que
también en esto tendrá muchísima importancia una labor
constante por parte de sanidad, por parte de consumo,
concretamente, eso es evidente. Pero en fin, yo he acabado
antes diciéndole que les instaba a que cuando se les pase a
ustedes, que se les va a traspasar enseguida, digo a ustedes, los
consells insulares en definitiva, esta labor, que espero que los
consells insulares la sigan y muy de cerca.

Y si he dicho eso es porque en la Conselleria de Turismo
vamos a seguir enormemente preocupados y cuando perdamos
esa labor inspectora espero, confío, deseo y, en su caso, como
miembro de un consell insular, por lo menos al mío, exigiré que
eso se siga haciendo, que la inspección sea continua. Y en lo
que se refiere a consumo, que eso, en principio, sigue siendo
competencia del Gobierno, lógicamente, tenemos que instar a
que eso siga siendo así, y cuenten conmigo para dar la lata, por
decirlo de alguna manera, a mi colega de sanidad, para que eso
siga funcionando así, porque la preocupación. Yo tampoco me
acabo de creer que el todo incluido sea, la visión de futuro del
todo incluido, un todo incluido con gente que viene a hoteles de
cuatro estrellas y está dispuesto a pagar mucho dinero. Yo me
temo que sea más fácil que el todo incluido se vaya a la rebaja
de calidad y sigo con la mosca detrás de la oreja y lo seguiré,
eso por supuesto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) RGE núm. 4799/96, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, sobre campanya publicitària
a les televisions espanyoles per captar mercat turístic espanyol.

Seguidament passarem a la quarta i darrera pregunta núm.
4799/96. Té la paraula, per formular-la, la Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Aquest estiu el Govern balear ens va
sorprendre amb l'anunci d'una campanya publicitària, (...) un
anunci passat a diferents televisions d'àmbit nacional. Ens va
anunciar que la campanya anava destinada al mercat espanyol,
perquè per a això es feia a les televisions espanyoles, i que
volia incidir sobre el que es diu en castellà amas de casa; que
segons l'estudi semblava que eren les que decidien les vacances
de la família.

Vaja, la qüestió de les preguntes que plantejam són relatives
a aquest anunci. Quina valoració fa l'equip de Govern de la
Comunitat de la campanya publicitària duita a terme a les
televisions espanyoles per captar mercat turístic espanyol?
Quina despesa ha significat? Quantes vegades s'ha
retransmès l'anunci i a quines cadenes de televisió, en quina
franja horària, quina audiència ha tengut, quina repercussió
sobre el mercat ha tengut? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Sí. La valoración, lo primero que tengo que decirle, es
que es enormemente positiva, creo que fue un gran acierto
del equipo de la conselleria anterior, y así, en realidad, lo
han manifestado los tour operators españoles, y luego, a los
resultados hay que remitirse. Resulta que del 1 de enero al
31 de mayo había una baja, una variación del 1'2% a la baja
de turismo español, de turismo nacional; la campaña, el spot
este se emite entre el 15 de mayo y el 15 de junio, y
esperando que los efectos positivos fueran a partir del mes
de junio. Y efectivamente en el mes de junio del 96 ya hay
un ligero incremento, el 4'8% con relación al 95; que tengo
que decir que en el 95 había bajado 1'6 con respecto al 94.
En el mes de julio hay una elevación del 15'7%, en el mes
de agosto hay una elevación del 10'4% y en el mes de
septiembre del 7'9%. Claro, ¿qué porcentaje de eso es
imputable al spot y al pase por televisión? Eso ya es muy
difícil de decir. Claro, aquí, desde apuntarse a todo y decir,
no, eso ha sido todo gracias a la televisión y a la influencia
de las amas de casa que dice usted, o eso ha sido debido al
spot de televisión y a otra serie de cosas, pues puede ser.
Pero no cabe duda de que un spot de televisión, repetido, y
además creo que muy bonito, -luego, si el Presidente lo
autoriza, pues, lo podremos ver en un pase por televisión,
muy breve- pues creo que ha debido de ser bastante notable,
y desde luego los tour operators están encantados; tanto que
esperábamos este año que viene repetirlo, repetir los pases
en televisión, porque la verdad es que el mercado nacional
es un mercado importante, es el tercer mercado de turistas
que vienen a Baleares y creemos que vale la pena, a la vista
de estos resultados.
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Me pregunta cuánto ha costado. Costó 36.102.000 pesetas
más IVA los pases, con el IVA eso sube 41.878.320 pesetas,
más el spot que costó algo menos de 10 millones, 9 millones
novecientas y pico mil pesetas. Lo que pasa es que el spot, los
spot estos, claro, son de nuestra propiedad, es decir, como digo,
los podremos utilizar este año que viene y los podremos utilizar
eventualmente en otras campañas. Además creo que es bonito,
muchos de ustedes seguramente lo han visto y los que no, ahora
tendrán oportunidad. Se han dado 163 pases en televisión uno
y en televisión dos. Tengo aquí una lista, la verdad es que no
hice fotocopia, pero vamos, si quieren y lo autoriza el
Presidente, se les puede dar fotocopias, están todos los pases en
la hora en que se dio por cada una de las televisiones. Ahora le
pediré al Presidente que les haga una fotocopia para cada grupo
y se lo pase. Fueron entre cuatro y siete pases diarios en
distintos horarios que, como les digo, les facilito aquí.

El objetivo, porque, claro, a cuántos ha llegado; no lo
sabemos. El objetivo, según el estudio de medios, era llegar al
31'2% de la población española, o sea 11.406.600 personas,
estos son los objetivos que se fijan, con una media de 6'6
impactos por persona. Lo que me gustaría saber, porque
siempre que se hacen estas cosas, pues te dan estos estudios,
etc., me gustaría confirmar estos datos, pero la verdad es que es
bastante dificultoso y aquí, entre nosotros, sinceramente, no sé
si nos lo creeríamos, si efectivamente han sido 6'6 impactos o
6'3, o 7'2, o 5'1; pero bueno, evidentemente tienen que tomarse
estos datos yo creo que como una estimación.

Y finalmente me parece que me ha preguntado, bueno, qué
repercusión en el mercado, es la que le decía. Y que la
repercusión en el mercado, en principio, parece notablemente
significativa. Yo creo que, insisto que estas subidas
porcentuales es muy difícil atribuirlas exclusivamente al tema
de los pases por televisión del video, pero yo creo que,
efectivamente, la incidencia de la televisión es impresionante.
Desgraciadamente es muy cara, como ven ustedes también,
porque si no fuera tan cara, creo que el camino está
clarísimamente abierto a que habría que incidir en el mercado
nacional y en otros mercados, desgraciadamente, como digo,
los precios son tremendos, pero el resultado, insisto, es muy
bueno y yo creo que valdrá la pena, seguramente este año que
viene, repetirlo; porque también nos dicen los expertos que la
incidencia es buena, la repetición es buena, que mucha gente
incluso que lo ha visto y que todavía no ha hecho uso, la
posibilidad de volver a verlo repercutirá muy notablemente o
muy favorablemente en que tome la decisión de elegir Baleares
para sus vacaciones. En todo caso, desde luego, tiene que ser un
poco antes de la temporada; es decir, no puede ser en este
momento, lógicamente, porque se olvida completamente el
mensaje, sobre todo en un mercado como el nacional que es el
que con diferencia, en cuanto a los mercados del norte de
Europa, elige más tarde sus vacaciones, toma la decisión más
tarde; es decir, así como los mercados, sobre todo el británico,
es el que primero empieza, hay un porcentaje sensible de gente
que empieza a tomar su decisión ya prácticamente antes de fin
de año, en octubre, noviembre, diciembre de este año, el
mercado nacional, la gran mayoría, toma la decisión a última
hora. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula
la Sra. García Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, gràcies. Si fos possible, podríem veure el video?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no hi ha cap inconvenient. Podem passar, tenim un
magnetoscopi aquí preparat per a això.

(Remor de veus).

So del televisor: Comença amb música de campanes
tubulars i amb cants de coros d'al•lots. La veu diu el
següent: "El primer día creó la luz; el segundo, el firmamento,
las estrellas; el tercero, creó la tierra y el mar; -mentre xerra
la veu, la música de campanes i cants de coros continua de
fons- el cuarto, el sol y la luna; el quinto día, los peces y las
aves; el sexto, el hombre y la mujer; y el séptimo día,
descansó. Islas Baleares, divinas".

(Remor de veus) 

(Es repeteix l'spot una altra vegada)

(Aplaudiments)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, senyores i senyors diputats, bé, una vegada vist
aquest impacte, aquest video impactant, continuarem amb
l'ordre del dia. Tenia la paraula, en torn de rèplica, la
diputada Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Jo he demanat veure'l perquè clar,
jo tenia una imatge, amb un anunci tan curt jo tenia unes
imatges retingudes a la memòria, però clar, jo no ho vaig
gravar a casa i, per tant, necessitava veure'l abans de
començar a rallar un altre cop; tot i que em vaig esforçar
molt per trobar-lo dins la televisió, és a dir que vaig fer
moltes hores de televisió per trobar-lo, per veure'l.
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Sí que volia dir una cosa, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears arriba tard a cercar el mercat espanyol, em sembla;
és de les últimes comunitats autònomes que jo he vist anuncis
promocionant la pròpia comunitat autònoma. El mercat
espanyol és el tercer, però jo crec que és un bon mercat el
mercat espanyol; és un mercat estable, bastant estable i, a més,
és un mercat que quan fa vacances les fa bé i les fa amb doblers
i té ganes de veure coses. Jo dic això perquè, evidentment, no
és que no m'agradi el video, que m'agrada i trob que l'anunci
està molt bé i com tothom ha aplaudit, jo també, i molt bé; però
sí que volia posar sobre la taula una qüestió i és: que jo recordi
quasi bé totes les comunitats autònomes han promocionat a les
televisions espanyoles la seva pròpia comunitat com a motiu
turístic, jo record ara, per exemple, un del País Valencià, record
un de Galícia, record d'Andalusia, de moltes comunitats
autònomes que han fet anuncis relatius a la pròpia comunitat
dins el mercat espanyol; tots els anuncis, tots, han promocionat
la gastronomia i la cultura del país, i aquest anunci només
promociona una cosa que està molt bé, que és venir a
descansar, el sol i la platja. Fins i tot, a l'anunci d'Andorra,
escapa't, que venia a descansar, les imatges que es donaven
eren també de cultura i de gastronomia; i aquí no n'he vist, jo
no en veig d'imatges al respecte. I jo crec que les Illes Balears
és un lloc on es pot menjar molt bé i no només menjar molt bé,
sinó promocionar, que el tastar els productes aquí serveixi
també per promocionar els propis productes de les Illes.

Aquest és un tema que el Sr. Ramon Orfila, que ara diu que
acabi aviat, ha dit moltes vegades, ha demanat constantment per
part de la conselleria. Per tant, deixi'm que li faci una crítica
positiva, si vol, en el sentit de dir que aprofitar el mateixos
milions, que jo crec que en absolut són excessius, no vull dir
que en aquest cas s'hagi fet una despesa excessiva per a l'anunci
de publicitat aquest; però que aprofitar els mateixos milions
per, a més de promocionar les platges i el descans a les nostres
illes, es promocionassin els productes típics de les illes i al
mateix temps es promocionàs la cultura i tot el que les persones
d'Espanya que venguessin aquí poguessin gaudir, doncs
haguéssim guanyat més. És a dir que pel mateix cost haguéssim
tengut alguns beneficis més. I no ho dic només per a nosaltres,
sinó perquè crec que aquestes coses motives dins el mercat
espanyol. És a dir, a Espanya sol n'hi ha per tot, quasi bé, tret
d'alguns dies al País Basc i a Galícia, però a la majoria de
l'Estat espanyol sol n'hi ha per tot; i les platges en tenim moltes,
platges a les Balears en tenim de molt bones i de molt maques,
però a Espanya n'hi ha moltes de platges, vull dir que aquell
que viu a València, per exemple, una platja no el motiva a venir
a les Illes Balears, mentre que, tal vegada, la cultura i la
gastronomia sí que l'haguessin motivat.

Per tant, tal vegada és que l'anunci anava destinat a gent
que viu a Madrid o a grans capitals o al centre d'Espanya, no
ho sé, el que estic plantejant és que em sembla que al
mercat espanyol, a més de motivar-lo la tranquil•litat i les
platges, el motiva molt la cultura i la gastronomia. Tal
vegada és una impressió, jo ho he llegit a articles
especialitzats i crec que és veritat, però per això mateix
volia que es passàs l'anunci i volia que ens plantejàssim
aquest tema aquí. Jo estic d'acord que un anunci té efectes
evidents, és veritat que el mercat espanyol tria les vacances
molt tard i, per tant, està bé que es faci el més proper a
l'hora d'escollir les vacances; però jo crec que, com a
comunitat autònoma, promocionant les Illes Balears a
Espanya, arribam de les últimes comunitats autònomes i que
falten algunes coses que són importants, tant pel que
significa per a les illes i per a la nostra economia, com des
del punt de vista de rendibilitat turística, perquè el mercat al
qual va destinat el motiven també altres coses que no només
la platja i els paisatges meravellosos que tenim a les nostres
illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bueno, lo primero, tengo que
decir que estoy de acuerdo con usted en que el mercado
nacional es un mercado que, efectivamente, podemos
explotar y yo creo que más, podemos conseguir más, es un
mercado bueno, está ahí y, por consiguiente, nos conviene
fomentar. Si se ha llegado más tarde o más temprano,
sinceramente no lo sé, no me atrevo a juzgarlo. Yo creo que
se hizo esta campaña y ya digo que tengo que felicitar al
equipo anterior por hacerla, porque los resultados parece
que son muy buenos.

Que se pueden vender otras cosas, como gastronomía y
cultura y que eso quizás sea más atractivo para el resto de
los españoles, no lo sé. Eso es un tema discutible, es decir,
vender está bien venderlo todo, eso sin ninguna duda; pero
¿qué es mejor vender? Pues no lo sé. Le digo no lo sé con
toda sinceridad. En España llueve bastante y no sólo en
Galicia y en País Vasco, también en Asturias y en
Cantabria, en León, en la zona norte de Burgos, en gran
parte del norte de Aragón y de Cataluña, de manera que hay
muchísima gente encantada de venir aquí y que lo que busca
de aquí es también el sol y la playa, aunque a usted no le
parezca que es así. Créame y en eso crea usted la palabra de
alguien que nació fuera y nació en una zona de estas del
norte y que conoce bastante bien la idiosincrasia de aquella
gente, y aquella gente busca Baleares fundamentalmente,
como busca la Costa del Sol o la costa competitiva con
nosotros, de Levante, la busca, precisamente, por el sol,
porque necesitan tanto el sol como los de Europa del norte.
Y de hecho, insisto, me remito al éxito del video, me remito
un poco a esto.
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Hay otra dificultad, además añadida, y es que, claro,
condensar en 20 segundos, porque esto tiene una duración de 20
segundos, concentrar en 20 segundos una oferta cultural o
gastronómica que llame suficientemente la atención en un país,
y ahora le vuelvo a su argumento, en un país que oferta
gastronómica y cultural tiene por todas partes, porque usted me
dirá, catedrales hay impresionantes en toda España, no tan
bonitas seguramente como la de Palma, pero muy bonitas sí que
son; productos gastronómicos de todo tipo los hay y es lo que
más venden, usted dice hemos llegado, quizás, la última
comunidad autónoma, otras venden; sí, sobre todo venden
aquéllas que tienen mucha dificultad, desde el punto de vista
turístico, yo creo. Yo he visto anuncios y prefiero no citar
comunidades, pero de comunidades en que el turismo tiene una
importancia muy escasa y que, por consiguiente, tienen que
buscar como sea, me refiero a anuncios de gastronomía por
ejemplo y de oferta cultural, tienen que buscar como sea una
solución alternativa porque no les llega el turismo que llega
aquí o que llega a la Costa del Sol o que llega a Canarias que
tiene el sol asegurado y las playas aseguradas gran parte del
año.

De manera que no lo sé, todo eso es enormemente
discutible, pero de todas maneras le diré, lo que, claro, no se
pueden hacer son pases de televisión a raíz de cuarenta y tantos,
más diez, cincuenta y tantos millones de pesetas, con hoy sobre
el sol y mañana sobre sobrassada o carn i xua, que les gustaría
seguramente más a usted y al Sr. Orfila, o queso, formatge
mahonés, me está apuntando alguien por aquí. Entonces,
quizás, claro, no se puede hacer un video de cada cosa de estas,
un video de la oferta cultural de las taules o un video de lo que
quieran, de la catedral, o de lo que quieran. Claro, yo creo que
de todas maneras tenemos que incidir, insisto, y vuelvo al
principio, y en eso sí estoy de acuerdo con usted, en el mercado
español, y ofrecerles más cosas.

Le anuncio que estamos trabajando, junto con la Conselleria
de Agricultura para hacer una serie de presentaciones de
productos, es un tema más de la Conselleria de Agricultura que
la de Turismo, pero queremos hacer una serie de presentaciones
de productos de Baleares en una serie de ciudades de España,
probablemente vía un establecimiento comercial. Y le anuncio
también que queríamos o estudiábamos hacer presentaciones en
algunas ciudades, presentaciones de la oferta turística balear en
su conjunto, pero por productos, de eso les hablaré o
hablaremos cuando presente el presupuesto; tenemos mucha
intención este año de hacer una presentación por productos en
todas las ferias a las que vamos a ir. En España se va
tradicionalmente a la de Madrid, a la de Barcelona y a la de
Bilbao, son las tres; es posible que vayamos a alguna más o
que, en vez de ir a ferias, vayamos a determinadas ciudades
españolas ya de una cierta población y se haga una presentación
con cualquier excusa, pues una presentación por ejemplo de
productos de Baleares y, simultáneamente, vamos de productos
de gastronomía, pero simultáneamente de otra serie de
productos de Baleares, de productos turísticos, el golf, el
ciclismo, una serie de cosas de estas, la oferta cultural, etc. Y
eso estamos preparándolo para hacerlo este año que viene y
sucesivos, porque, efectivamente, creo que hay que incidir en
un montón de ciudades españolas, que yo creo que nos pueden
acabar trayendo mucha gente; y que son presentaciones que
probablemente no sean tan caras como las de los videos
pasados por televisión, la de los anuncios de televisión. Ahora
que duda cabe que en la medida que pudiéramos, este camino,
desde luego, es muy bueno; a los resultados me remito y que
sería formidable poder hacer alguna otra oferta, veremos hasta
dónde nos llega el presupuesto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Exhaurit el primer punt de l'Ordre
del Dia, aquesta presidència vol agrair la presència del Sr.
Conseller de Turisme dins aquesta comissió, tot i dir-li que
el document que ha lliurat a aquesta presidència perquè es
fessin còpies es repartirà a tots els grups parlamentaris aquí
representats.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1555/96,
presentada per Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a modificació del decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears.

A continuació, passam al segon punt de l'Ordre del Dia,
relatiu a proposicions no de llei i començam per la núm.
1555/96, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, sobre modificació del Decret de la Conselleria de
Turisme 62/1995, pel qual es regula la prestació de serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears. Per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr. Orfila, pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Turisme en el medi rural n'hi ha
hagut sempre, només és que en el moment que la Comunitat
Econòmica Europea va evacuar aquell famós informe sobre
l'avenir del món rural, o sigui el futur del món rural, i es va
produir la reforma de la política agrària comunitària, es va
plantejar per primera vegada des d'una filosofia favorable al
manteniment del medi natural la necessitat de cercar
fórmules per equiparar les rendes del sector agrari amb la
resta de sectors, amb la resta de la població. I en aquest
sentit es va acordar promoure fórmules que incrementassin
aquesta renda per vies col•laterals, paral•leles a la de la
producció d'aliments. L'objectiu era clar, aconseguir rendes
complementàries que permetessin que es mantengués
l'activitat agrària, crec que açò és molt important, que es
mantengués l'activitat agrària com a única fórmula per
mantenir una xarxa d'habitants de població que contribuïa
i no poc, a més a més, al manteniment d'un paisatge que era
obra, entre altres coses, de la ma dels agricultors, de
l'activitat agrària i de l'activitat ramadera. I així es va
començar a parlar de la reglamentació d'activitats turístiques
que es presten al món rural.

El propi Govern de les Illes Balears, als decrets 30/1991
i al 62/1995, a les seves exposicions de motius, parlen que
l'objectiu del foment de les polítiques, del foment de les
activitats turístiques que es presten en el món rural és el
d'aconseguir eliminar la gran dificultat en l'equiparació de
rendes de les explotacions agràries amb la mitja de renda
dins la pròpia regió, dins la pròpia comunitat autònoma.
Aquests dos decrets, a la seva exposició de motius, parlen
d'aconseguir una millora de la renda agrària, i prenguin
nota, senyores i senyors diputats, dels que exploten la terra
i donar incentius per conservar i mantenir i millorar les
edificacions rurals típiques que existeixen a les illes.
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Nosaltres pensam que, perquè sigui efectiu el propòsit que
es planteja a l'exposició de motius d'aquests dos decrets i la
política que se suposa que es persegueix amb el foment
d'aquesta activitat, és necessari modificar alguns dels punts dels
decrets, mitjançant els quals es regula la prestació dels serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears. D'una banda, per
poder donar garanties que amb aquesta activitat turística es
contribueixi de ver, realment, a millorar les rendes dels
agricultors, però també per impedir que es produeixi un
deteriorament de les edificacions que existeixen en el món rural
amb l'excusa de les necessàries obres d'adaptació per dur a
terme l'activitat turística i, a la vegada també, per impedir que
es produeixi un procés de terciarització del camp de les Illes
Balears.

En aquest sentit a l'esmentat decret es donen elements
contradictoris, segons el nostre entendre: com és, per exemple,
el fet de llegir el manteniment de l'activitat agrària, ramadera o
forestal, coexistint amb l'activitat d'agroturisme, i a la vegada
exigir sols una superfície de 25.000 m2 per a l'explotació
annexa a aquest establiment on es donarà el servei
d'agroturisme, quan es perfectament sabut, i jo apel als que
tenen uns mínims coneixements en matèria d'agricultura, que
aquesta és una superfície, 25.000 metres, clarament insuficient
per al manteniment d'una explotació agrària, ramadera o
forestal, amb excepció de les explotacions de reguiu, i hem de
convenir que d'aquestes n'hi ha molt poques, n'existeixen molt
poques i, per tant, també tenen dificultats per complir allò que
es preveu en aquests decrets.

Per tant, el que pot succeir perfectament amb el foment de
l'activitat de l'agroturisme, sense incrementar les exigències per
evitar determinades actuacions, és, precisament, un efecte
totalment contrari al que se suposa que es pretenia amb les
polítiques que es fomentaven per aquest camí, que és el de
fomentar la parcel•lació en el rústic, fomentar la desaparició de
l'activitat agrària en tost d'aconseguir tot el contrari. D'una altra
banda, si és cert que l'objectiu que es pretén amb el foment de
l'agroturisme, és el de millorar les rendes dels agricultors ha de
quedar ben clar qui són els possibles sol•licitants de les
llicències, i aquests sol•licitants no poden ser altres que els
agricultors a títol principal. Amb la particularitat que en els
casos de fórmules contractuals com les de les amitges o les de
la societat rural menorquina, una figura anquilosada
absolutament, fora de lloc en aquest moment i que només la
caparrudesa del Grup Popular en aquest parlament ha permès
mantenir dins la compilació del Dret Civil, que en aquest cas el
mitger, és a dir, el pagès, ha de rebre, com a mínim, una part
dels beneficis de l'explotació agroturística. Perquè, si no,
succeirà el que ja està succeint en aquests moments, que el
propietari, com a soci, el propietari de la finca, com a soci que
és de l'explotació agrària és qui es beneficia d'una explotació
d'agroturisme que, finalment, acaba per desaparèixer l'activitat
agrària i només en surt beneficiat un propietari que transforma
el seu lloc en una finca que es dedica a fer turisme i no a
mantenir l'activitat agrària. Per tant, es perd l'objectiu que de
principi originava el foment d'aquestes polítiques.

Per tant, una actuació contrària al plantejament que feim
rompria amb la filosofia de l'agroturisme i, atès que els
beneficis no complementarien la renda dels agricultors,
s'haurien de considerar no com a explotacions
d'agroturisme, sinó les d'hotels que estan ubicats en el medi
rural. I cal recordar, en aquest sentit, que els projectes
d'agroturisme reben ajudes de la Conselleria d'Agricultura,
cosa que no succeeix amb els de turisme rural, i a les xifres
em remet, després les puc exposar, si vostès volen, perquè
tenc les dades que m'ha fet arribar la Conselleria
d'Agricultura responent a preguntes que li he plantejat dels
milions incrementats any rera any que es destinen a
promoure l'agroturisme, des d'aquesta filosofia del
manteniment de l'activitat agrària.

Pel que fa a l'apartat d'altres ofertes complementàries, és
a dir, establiments de bars, restaurants en el món rural a
finques que eren rústiques, nosaltres pensam que també
s'han de delimitar molt millor els seus condicionants. Es pot
constatar, si vostès llegeixen els decrets del Govern, que és
l'única activitat de serveis turístics que es presten en el món
rural en la qual no s'estableix la prohibició expressa de no
augmentar el volum de l'edificació amb les obres
d'acondicionament, un disbarat. Per quin motiu als
establiments que han de prestar serveis turístics, com a hotel
rural o d'agroturisme, hi ha una prohibició expressa que
s'incrementi el volum de l'edificació existent, i quan és un
restaurant o un bar que s'ubica en el món rural, açò ja no és
necessari? És una contradicció flagrant evident. Tampoc no
s'estableix una superfície mínima dels terrenys adscrits a
l'explotació, amb la qual cosa se continua fomentant la
segregació de les finques, la parcel•lació en els rústics, la
qual cosa vostès saben que és un disbarat a una comunitat
autònoma que té ja les finques excessivament petites i en la
qual el Conseller d'Agricultura parlava, a la darrera
compareixença, de la necessitat de dur a terme polítiques de
concentració parcel•lària o d'acord entre els agricultors per
arribar a tenir finques o explotacions amb una mínima
superfície que les pogués fer rendibles.

Per tant, d'altra banda no es fixen condicionants pel que
fa al manteniment o no d'una activitat agrària compatible i
coexistent amb l'explotació turística; és a dir que qualsevol
propietari d'una finca pot simplement muntar un bar o un
restaurant allà i açò no implicarà cap classe de lligam o cap
classe d'exigència que es mantengui l'activitat agrària viva,
permanent a l'explotació agrària. Per tant, no és cert que
l'objectiu de mantenir i de lligar els agricultors a la terra, al
medi rural, que és la base, diríem, de la filosofia
comunitària que va fer possible impulsar aquestes
polítiques.
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I, finalment, no es fixa tampoc l'antiguitat mínima de
l'edifici al qual s'ubicarà el servei. En el cas dels hotels rurals,
en el cas de l'agroturisme es fixa perfectament aquesta
antiguitat mínima, en el cas de l'oferta complementària no; per
quin motiu? Pot ser açò un colador pel qual comencin a
aparèixer de forma desordenada i excessivament fàcil
restaurants i bars ubicats al medi rural a les nostres illes?
Arribarem tard amb les polítiques més restrictives que després
vulguin ordenar aquesta situació? Bé, nosaltres pensam que és
el moment d'actuar i aquest és el motiu de la nostra proposició
no de llei, on proposam, d'una banda, augmentar la superfície
mínima de les terres cultivades adscrites a les finques on es
vulgui ubicar un servei d'agroturisme, en aquest moment ja és
de 25.000 metres, nosaltres proposaríem arribar als 250.000 m2,
i vostès em diran segurament, alguns diputats, que és una xifra
excessiva atesa la situació d'atomització o excessiva
parcel•lació del rústic existent, a l'illa d'Eivissa concretament
i ja m'han fet arribar alguns dels portaveus que em seguiran en
l'ús de la paraula, però, tal vegada per un vici adquirit, aquest
diputat que els parla, quan ha redactat aquesta proposició no de
llei, l'ha feta un poc des de la visió de Menorca, on el tamany
mitjà d'una finca és de 35 hectàrees, que és evidentment
superior a la mitjana de la superfície de les finques agràries a
les Illes Balears. I estaríem disposats a corregir o modificar el
nombre de metres exigible de la superfície mínima exigible,
fins arribar a quantitats que després, si hi ha acord entre tots els
grups, podríem transaccionar.

Proposam també que es defineixi d'una vegada per totes la
figura del possible sol•licitant de la llicència de l'agroturisme.
I nosaltres pensam que en aquest cas ha de quedar clar que sols
podran sol•licitar-ho els agricultors a títol principal. És a dir,
aquells que obtenguin com a mínim un 50% de les seves rendes
per l'agricultura, per l'activitat agrària, i que sols s'hagi de
mostrar, s'hagi d'acreditar a través de la corresponent prova que
s'està inscrit a la seguretat social agrària. En els casos de les
figures contractuals, com és la societat rural menorquina, el
mitger, és a dir, el pagès, ha de ser partícip de l'explotació
turística, per garantir que és cert que crear fonts
complementàries de la renda agrària i no simplement beneficiar
el propietari que acaba per abandonar o per fer possible que
s'abandoni, precisament, l'activitat agrària.

Igualment que intentar posar, marcar l'antiguitat de les
finques que puguin acollir aquests serveis d'activitat
turística complementària. Nosaltres pensam que sols s'han
de poder ubicar edificacions d'una antiguitat superior
anterior a la de l'any 1960, per equiparar-les a les
d'agroturisme i de turisme rural. Ens sembla que és de seny
una qüestió com aquesta. Perquè pensin, si no, senyores i
senyors diputats, què succeirà d'aquí molt poc temps que
s'alçaran, s'aixecaran, es faran parcel•lacions en el rústic,
s'aixecaran noves edificacions simplement per ubicar-hi
restaurants i bars inserts en el món rural; i aquesta és una
perversió de la idea del que és el sòl no urbanitzable,
aquesta és una perversió de la idea que hem de tenir del
plantejament del sòl rústic, el sòl rústic és perquè hi hagin
activitats agràries, activitats forestals, i aquest és així el
plantejament i no pot ser el d'ubicar-hi, de forma constant i
de forma sistemàtica, activitats lligades al sector turístic, en
aquest cas al sector de la restauració o al de les cafeteries.
Nosaltres pensam que és una aberració fer un plantejament
d'aquesta classe i pensin que hi haurà una greu
responsabilitat en el moment que es permeti, amb la
quantitat d'edificacions que s'han fet fins a aquest moment
en el sòl rústic de forma desordenada, de vegades il•legals,
que es permeti que s'hi ubiquin serveis que estan en perfecta
contradicció amb l'ús que haurien de tenir.

Finalment, que amb les obres de remodelació o
adaptació dels edificis on s'ubiquin aquests serveis i
activitats turístiques complementàries, no es podrà
incrementar el volum de les edificacions existents ni
modificar-ne tampoc la tipologia arquitectònica origina.
Una exigència que es fa quan es parla d'agroturisme i de
turisme rural i no entenem per quin set sous no s'ha d'exigir
exactament el mateix quan es parla d'activitats
complementàries o activitats turístiques també
complementàries.

I açò és tot, senyores i senyors diputats, és la idea de
centrar una mica, clarificar la política de foment de
l'agroturisme i dels serveis turístics que es presten en el
medi rural en general, i de donar-li una mica de racionalitat
perquè en aquests moments no en té la suficient. I fer-ho des
d'un punt de vista de retornar a la filosofia que va impulsar
a un moment determinat aquestes polítiques, que són les de
promoure el manteniment de l'activitat rural com un element
de primera magnitud, tant per mantenir un sector agrari que
té problemes reals en aquest moment i que necessita
ingressos complementaris, com pel manteniment del
paisatge a la nostra comunitat autònoma que també està
perfectament lligat al manteniment d'aquesta activitat
agrària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
diputat Sr. Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, aquest decret sobre
prestació de serveis turístics en el medi rural, l'esperit és ajudar
els pagesos, els explotadors agrícoles, els que exploten una
explotació agrícola, que tenguin unes rendes, ajudar les seves
rendes amb un complement turístic, no es tracta i no s'ha de
convertir amb una turistització del món rural, amb una
turistització del camp com ja hem fet amb el litoral de les
nostres illes.

Per tant, el fet de les matisacions i els aclariments que fa el
Grup del PSM per millorar aquest decret crec que són correctes,
si bé he de fer una matisació al punt a). Ja ha dit el Sr. Orfila
que en principi, quan ell va presentar o va preparar aquesta
iniciativa, estava pensant bàsicament en Menorca, i jo
simplement he de dir compartesc l'esperit d'aquest punt a), però
no compartesc del tot el que és la lletra. A Eivissa i molt menys
a Formentera és absolutament impossible exigir 250.000 metres
per poder aplicar aquest decret, per tant, en aquest punt, si
queda tal com està, ... També hem de dir que així com la
proposta del Sr. Orfila pel que fa referència com a mínim a
Eivissa i Formentera és excessiu, també hem de dir que el que
exigeix el decret, 25.000 metres, queda molt curt. Per tant,
nosaltres desitjaríem que entre el que proposa el decret, 25.000
metres, i el que proposa el Sr. Orfila, 250.000 metres, hi pogués
haver un punt intermedi.

Jo comprenc, i ens hi hem trobat moltes vegades, i ens hi
trobarem, que és difícil legislar, fer una legislació clara i
concisa a un àmbit de totes les Illes Balears, són, per sort o per
desgràcia, realitats molt distintes, cada illa, i curiosament quan
entram en el tema de la propietat, entram també en aquest
fraccionament, aquest mateix debat, recordaran les senyores i
els senyors diputats que es va tenir quan la Llei d'espais
naturals, aquesta discussió, ha sortit en altres ocasions, i
possiblement tornarà a sortir. Per tant, com dic, en el punt a)
m'abstindré, i a la resta de punts votaré favorablement, i per
això deman a la Presidència que a l'hora de la votació es faci
per separat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, de les Illes Balears, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També manifestar el nostre acord
amb aquesta proposició no de llei del Grup Nacionalista-PSM,
pensam que és imprescindible dificultar, de qualque manera,
l'accés o la possibilitat d'accés d'oferta d'agroturisme, pensam
que precisament aquest decret donava una certa flexibilització
d'aquest tipus d'oferta, i el perill de terciarització del camp,
pensam que és un perill que s'ha de tenir present i que s'ha de
vigilar per allò de no afegir encara a l'abandonament històric
que pateix. Per tant, estam d'acord amb la proposició no de llei
que es proposa i que debatem, i sobretot en tots els apartats,
pensam que en part és cert el tema de la limitació fins a 255
metres quadrats per a l'illa d'Eivissa i per a Formentera, però
allò que s'hauria de debatre, senzillament seria un límit dels
metres adequats a la configuració de cada illa, però que l'esperit
d'aquest augment de superfície es mantingués adequat a cada
illa de les Balears,

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Seguidament, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Tal com ha assenyalat el portaveu
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, el Grup
Parlamentari Socialista està totalment d'acord que és
necessari millorar les rendes de les persones que treballen
al món rural de les nostres illes, per tal d'evitar, en el
possible, que per una qüestió merament econòmica
abandonin aquesta important tasca per al futur de la nostra
comunitat, tant en la vessant agrícola, ramadera i forestal,
com per la pròpia indústria turística. És evident, i tal vegada
no faria falta repetir-ho, que la conservació, manteniment i
millora de les edificacions típiques, la conservació dels
marges, la flora tradicional i en definitiva totes les qüestions
mediambientals pròpies de les nostres illes, no només
beneficien l'agricultor i el ramader en les seves rendes, sinó
que es converteix en un atractiu turístic molt important,
sobretot pel que fa al turisme d'hivern, que en no poder
garantir el que és el sol i la platja, necessita d'una
diversificació d'oferta més àmplia i evidentment l'entorn ben
cuidat és molt important.

Dit això, hem de dir també que estam d'acord amb la
majoria de les propostes que presenta el Grup Parlamentari
PSM en el sentit que s'ha d'anar amb molta cura i posar totes
les mesures adients per tal de no convertir el turisme agrari
en una mena d'hotelets rurals i un camp abonat als
especuladors de torn, en el qual el que menys importi sigui
l'activitat i el manteniment del món rural i agrari, i que, una
vegada més, els agricultors es converteixin en cambrers
d'aquestes explotacions, crec que aquest no ha de ser el fi
que es persegueixi.

També estam d'acord i crec que és una mesura encertada
que els majorals d'Eivissa, els amitgers, participin de la
renda d'aquesta activitat, per tal d'evitar que, a més, com he
dit abans es converteixin en uns simples cambrers i no
cobrin la part que els correspon per aquesta activitat. També
hem pogut contrastar i el Sr. Orfila ho ha dit que el buit
legal si es pot considerar així, que es puguin augmentar
aquestes edificacions i una cosa que no és al turisme rural,
que s'han de mantenir les edificacions tal com eren abans i
que en aquest cas es puguin augmentar, això ens du a pensar
que probablement com he dit abans, els especuladors hi
trobin un camp abonat per anar fent els seus hotelets de
torn. I també, com és normal, tampoc no entenem com amb
aquest decret no es té en compte l'antiguitat de les
edificacions.
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Però, com ja han dit altres portaveus, en el que ja no podem
estar tant d'acord, tot i que compartim el que crec que vol evitar
el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, és en l'apartat a). La
proposta d'acord de la proposició no de llei diu que es passi de
25.000 metres que són actualment a 250.000 metres quadrats.
Això significam, com bé ha dit el Sr. Ramon Balanzat, que a
Eivissa ningú no podrà fer aquesta activitat. Per tant, en aquest
sentit, nosaltres havíem preparat una proposta per fer a aquesta
comissió, per fer-li al proposant per si l'acceptava, que en lloc
de tenir en compte els metres de terreny es tenguin en compte
la renda de l'agricultor o el ramader, obtinguda exclusivament
en l'explotació ramadera, agrària o forestal que es desenvolupi
en el si de la pròpia finca; i aquest sigui almenys el 50%, crec
que el Sr. Orfila ha parlat del 50%, malgrat no l'hagi vist a la
seva proposta, el 50% de la renda total de l'agricultor o
ramader.

Per tant, si arribam a un acord i aquesta esmena, en certa
manera recollida o amb els metres mínims d'explotació, que no
eliminem una part important de la nostra comunitat autònoma,
hi votaríem a favor i, si no, ens posicionarem en una
intervenció posterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. També utilitzaré aquest torn en
contra per fixar la postura del nostre grup en relació a aquesta
proposició no de llei. Pens que és una proposició no de llei,
presentada pel Sr. Orfila amb molt bona voluntat, i nosaltres
compartim també la idea que aquest decret ha de servir per
millorar les rendes dels treballadors del camp, jo crec que amb
això pràcticament tots els grups hi podem estar d'acord; però,
també vull dir que, tal vegada, en el moment de plasmar la seva
idea d'aquesta proposició no de llei, hi ha hagut una falta de
coneixement de la realitat de cadascuna de les illes, o sigui que,
quan el Govern balear legisla ha de legislar per a cada una de
les illes que integren la nostra comunitat autònoma, i no
solament en la idea de determinats agricultors o determinades
finques que poden tenir, diguem, unes dimensions, poden tenir
unes característiques, però que s'ha de legislar sota una
globalitat del que és tota l'illa.

Bé, començar per dir que aquest decret tots sabem que va
ser objecte d'una elaboració difícil, d'una elaboració llarga, que
hi varen intervenir dues conselleries, concretament la
d'agricultura i la de turisme, i que d'alguna manera, va sortir del
fruit d'un consens entre el que va ser el sector turístic i el sector
agrari; que cada una de les illes, com hem dit, té un fet
diferenciat, les dimensions de les finques són molt variades i
molt diferents a una illa i a l'altra, fins i tot dins cada illa també
hi ha diversitat; i també dir que pareix ser com si l'origen
d'aquesta proposició no de llei fos per defensar un tema concret
de l'illa de Menorca, però també s'ha de recordar que el Consell
Insular de Menorca, en el seu dia, ja va tenir ocasió de
pronunciar-se en relació amb una proposició de llei molt
pareguda, en els mateixos termes, i es va pronunciar
negativament. Per tant, jo crec que la sensibilitat aquesta que
tots puguem tenir doncs ja s'ha expressat a fòrums diferents i,
per tant, nosaltres també som sensibles al que el Consell Insular
de Menorca va poder expressar en el seu dia.

També vull donar la nostra opinió en relació amb el que
es diu quant a la quantitat de metres que es puguin exigir,
pareix ser que com més petita és la finca més dificultats li
haurien de posar; jo pens més aviat el contrari, o sigui hem
d'ajudar als més dèbils, no als més rics. Jo entenc que una
finca com més grossa és més explotació té, més riquesa,
etc.; si el decret, precisament, està per millorar les rendes de
les persones que d'alguna manera tenen dificultats, per dir-
ho concretament, de subsistència en el sector agrari, doncs
jo crec que també hem d'ajudar a aquests que, per desgràcia,
podríem dir, tenen una finqueta més petita que els altres,
perquè el que la té molt grossa, segurament, tal vegada, no
li faria falta ni tan sols tenir explotació d'agroturisme, sinó
que la pròpia finca ja li produeix suficients rendes per viure
bé sense aquesta explotació.

I també respecte de dir que almanco les persones que ho
poguessin sol•licitar havien de tenir més del 50% dels
ingressos quant a explotació agrícola, doncs, más de lo
mismo, que solem dir. Perquè, aquí què passa? Hi pot haver
una persona que té una porció, una finqueta, de terreny que
no li dóna per viure, que, a més de treballar la seva finca, ha
d'anar a jornal, ha de trobar una altra feina, que els seus
ingressos provenen sobretot d'una feina que ha de fer fora,
i, en canvi, li posam dificultats perquè tal vegada el dia de
demanar ell pugui treballar dins la seva finca i pugui tenir
la seva subsistència del propi treball de la finca, sigui amb
agroturisme, sigui amb una altra cosa.

Antiguitat, s'ha de dit que s'havia de fixar antiguitat; el
decret posa les antiguitats per a cada un, perquè el decret
regula hotel rural, agroturisme, turisme interior i ofertes
complementàries, jo crec que l'antiguitat ve expressada en
el decret. A més, llavors hi ha una ordre de
desenvolupament d'aquest decret, que també és on es perfila
i es diu cada un dels paràmetres que s'han d'exigir per a cada
un dels establiments, bé sigui un tipus d'hotel o sigui oferta
complementària o sigui el que sigui.

Amitges, que diuen que s'hauria de compartir, tal, bé, jo
aquí crec que és un tema de filosofia política. El Grup
Popular vol dir que defensa per sobre de tot la propietat
privada, entenem que s'ha de respectar la propietat privada.
Nosaltres, des del Parlament, ni des del Govern balear, crec
que haguem de legislar i d'alguna manera dir-li a una
persona que té una propietat privada, amb qui la de
compartir i amb qui ha de compartir els beneficis. Una altra
cosa serà que, després d'una fórmula contractual entre les
parts, doncs acordin el que sigui convenient; jo supòs que
quan un propietari d'una finca, si té un majoral, doncs el
majoral treballarà o deixarà de treballar la finca, si les
condicions que pugui tenir en relació amb el contracte que
han pogut fer amb la propietat li són rendibles o no; supòs
que no treballarà per a res. Per tant, jo crec que des d'aquí
legislar ja dient-li a un propietari amb qui ha de compartir
la seva propietat i amb qui ha de compartir els seus
beneficis crec que seria entrar dins un terreny molt, per a
mi, molt delicat.
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Després s'ha dit, quant a l'oferta complementària, que
d'alguna manera el decret permet terciarització i que pareix ser
que dins poc temps doncs haurem fet una quantitat de
parcel•letes i que a cada parcel•leta d'aquestes hi haurà un
restaurant, hi haurà una cafeteria o tal. Bé, aquí m'agradaria dir,
en primer lloc, aquest decret fa molts anys que existeix ja, o fa
un parell d'anys que existeix, no he vist jo cap allau de
proliferació ni de restaurants ni d'hotels ni d'una altra cosa, això
en primer lloc; en segon lloc, a part del que pugui regular
aquest decret, les obres en sòl rústic estan reglades, no per
aquest decret, estan reglades pels instruments urbanístics que
pot tenir cada un dels municipis i a part del que pugui dictar la
comissió insular d'urbanisme de cada una de les illes que, tots
com sabeu, qualsevol obra que s'hagi de fer en sòl rústic també
és preceptiu d'un informe bé sigui declaració d'interès públic o
d'interès social. Per tant, jo crec que si ens cenyíssim només al
decret, diríem, bé, doncs sí, aquí començaran a fer parcel•les i
començaran a fer hotels, no, però és que hi ha una altra
normativa. I a més, n'hi ha una altra, i crec que els que tenim fa
pocs dies l'ocasió que estam en una ponència, que estam
estudiant el Pla de l'oferta complementària, tots recordarem el
Decret 1 de gener de l'any 1992, el qual regula les noves
instal•lacions d'oferta complementària quina quantitat de
requisits han de reunir, que són molt variats i molt difícils.

Per tant, senyores i senyors diputats, anuncio el que he dit
abans, que el nostre grup votarà en contra d'aquesta proposició
no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Palau. Passam al torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Quasi estic temptat de no intervenir,
perquè crec que no s'ha volgut entendre per part del Grup
Popular, en absolut, quina era la filosofia subjacent darrera la
nostra proposta, que no és res més que intentar recuperar els
plantejaments que es van fer en el seu moment des de la pròpia
Europa comunitària, avui de la Unió Europea, respecte del que
han de ser fórmules per permetre el manteniment de l'activitat
agrària. Vostès no cerquen açò, no es plantegen açò a través de
l'ordenació que fan de les activitats turístiques que es presten en
el medi rural, pretenen una altra cosa; pretenen promoure
simplement l'oferta turística, res més; l'objectiu no és el
manteniment de l'activitat agrària i, per tant, el manteniment del
paisatge que al llarg dels anys s'ha anat creant a la nostra
comunitat autònoma, pretenen incrementar l'oferta turística
donant facilitats perquè aquesta s'ubiqui en el sòl rústic. Quan,
per principi, per un plantejament de principi, no hauria de ser
d'aquesta manera.

Bé, permetin en primer lloc que doni les gràcies, l'agraïment
al Grup Mixt, al Grup d'Esquerra Unida, al Grup Socialista
pel suport que han manifestat als nostres plantejaments i que
els digui que podria coincidir amb la necessitat de canviar,
de modificar, d'arribar a una transacció o a una redacció
diferent del que és el primer punt, el punt a) de la nostra
proposta. De tota manera, a la vista que el Grup Popular no
donarà suport a cap dels punts de la nostra proposta, no val
la pena intentar transaccionar res, arribar a cap acord,
perquè, bé, seria un brindis al sol i n'hem fet massa ja en
aquest parlament.

Només un aclariment al portaveu del Grup Socialista. La
idea del 50%, n'he parlat però no està especificada la
proposta, està inclosa dins l'exigència que el sol•licitant
sigui agricultor a títol principal. Per definició, un agricultor
a títol principal és el que tengui, com a mínim, un 50% de
les rendes provinents de l'activitat agrària i, per tant, en
aquest sentit quedaria solucionada.

Al Sr. Palau li he de dir que ens parli que una volta el
tema aquest ha estat discutit i votat en contra a una proposta
semblant per part del Consell Insular de Menorca ja s'ha
expressat. Miri, de la insensibilitat del grup majoritari en el
Consell Insular de Menorca en determinades qüestions en
podríem escriure un llibre; però és que, a més a més, de la
manca de coherència que han tengut de vegades els diputats
que formen part del Grup Popular provinents de Menorca
respecte de les actuacions que tenen quan actuen en la seva
vessant de consellers en podríem escriure un altre llibre
gran. La setmana passada es van votar a favor aquí, en
aquesta casa, una proposició no de llei que era la còpia
exacta d'una moció que havia presentat aquest diputat que
els parla al Consell Insular de Menorca, i allà ens va votar
en contra, amb totes les malediccions i amb tots els
pronunciaments desfavorables que es puguin imaginar. Per
tant, no parlem aquí de coherències i d'incoherències perquè
el tema no és aquest, sinó que el plantejament és un altre.
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Per quin motiu no s'ha de plantejar l'antiguitat necessària
només en l'oferta complementària, només en l'oferta
complementària; i es parla d'una antiguitat mínima exigida als
hotels que estan ubicats en el medi rural, a les explotacions
d'agroturisme i no als de l'oferta complementària. Unes cases
fetes en el sòl rústic l'any passat, s'hi pot ubicar un restaurant o
un bar sense problemes, amb els requisits que l'ordenació de
l'oferta complementària, els mateixos requisits que s'exigeixen
a una instal•lació que està en sòl urbà, amb els mateixos
requisits d'una explotació d'unes instal•lacions que es faran en
sòl urbà. I creuen vostès que en el rústic s'ha de fer exactament,
no s'ha d'exigir més que allò que s'exigeix en el sòl urbà? No
creuen que hi haurà una allau de propostes en aquest sentit i que
resultarà una actuació negativa en aquest sentit? No n'han
tengut prou amb les experiències de permetre un creixement
irracional, poc reglat, en el sector turístic, que després els ha
obligat a dur a terme polítiques d'esponjament que pagam tots
els ciutadans o que pagarem tots els ciutadans, com per ara
permetre que es faci el mateix en el rústic?

Jo crec que el seny hauria de primar en aquest sentit. Quan
parlam que en els casos de l'explotació d'amitges, el sistema
que sigui, la societat rural menorquina, la del majoral a Eivissa,
ens diu que vostès, els representants del Grup Popular, han de
defensar la propietat privada; vostès defensen el propietari,
vostès defensen el propietari, el propietari, i nosaltres defensam
el mitger. Nosaltres deim que si l'objectiu és el manteniment de
l'activitat agrària al que s'ha de defensar és el mitger i que si
aquest no participa de les guanys de l'explotació turística que es
faci en el medi rural no estam fent res per mantenir l'activitat
agrària; estam promovent simplement que el propietari cerqui
una fórmula per tenir més doblers, per tenir nous ingressos,
però en aquest cas no als de l'explotador, no en aquest cas al del
pagès. I és aquest l'objectiu de la política de la filosofia
comunitària que va fer possible que es reglàs a nivell de tota la
Unió Europea les activitats turístiques que es donen dins el món
rural.

Que hi ha limitacions per edificar en sòl rústic i que a
aquestes es remet el portaveu del Grup Popular, bé, jo és que
ara no sé si he de riure o he de plorar, Sr. Palau; 7.000 metres
a Eivissa, 7.000 exigència; declaracions d'interès social...,

EL SR. PALAU I TORRES:

No, no és així.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. Palau, declaracions d'interès social quan sabem quines
s'han donat i com s'han donat a la nostra comunitat autònoma;
quan sabem que s'han donat interessos socials per fer
benzineres, magatzems de tota casta, botigues i, fins i tot, bé,
m'ho reservaré, però tots vostès ho saben, perquè se n'ha parlat
quan discutíem aquestes qüestions. No n'hi ha prou amb tot açò.
Estam parlant d'una activitat que està estretament o hauria
d'estar estretament relacionada amb l'activitat agrària, i vostès
la deslliguen, és aquest el bessó. El problema és que vostès
duen avui aquí la intervenció que fan des del punt de vista
turístic i nosaltres la duim des del punt de vista agrari, des del
punt de vista agroturístic, i vostès únicament des del punt de
vista del turisme i de l'increment de l'oferta turística que és un
objectiu que vostès pretenen amb els decrets tal i com es van
aprovar. Perquè, si no, m'expliqui per quin motiu no s'han de
poder modificar, no s'han de poder incrementar els volums de
les edificacions on es durà a terme activitat agrària, activitat
turística d'hotels inserts dins el món rural, d'agroturisme, i en
canvi sí que es podrà modificar el volum, es podrà incrementar
el volum als de l'activitat complementària, és a dir, de bars i
restaurants inserts dins el món rural? Per quin motiu? Per què
a aquests sí i als altres no? Per quin motiu no s'ha de poder
modificar la tipologia de les edificacions existents quan es parla

d'agroturisme o turisme rural, i, en canvi sí que es pot, bé,
no es necessari respectar en el cas de l'oferta
complementària? No són contradiccions, no són
contradiccions?

I finalment, reiterant-me, si no són capaços d'entendre
que el beneficiat, el primer beneficiat, no diré l'únic, el
primer beneficiat per a l'agroturisme ha de ser l'agricultor en
el cas de les amitges, el pagès i no el propietari, deixem-ho
anar, estam fent un debat estèril. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Escolti, li he de demanar; sí, Sr.
Palau, tot d'una li donaré la paraula. Li he de demanar a
efectes, ja sé que ho ha comentat abans, el Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Balanzat ha demanat votació
separada i el Sr. Marí del Grup Socialista ha proposat una
transacció; vostè ha dit, m'ha paregut entendre que ni una
cosa ni l'altra li semblaven necessaris.

EL SR. ORFILA I PONS:

Només per aclariment, Sr. President. Estic d'acord que
es voti per separat el punt a). Entrar a modificar-lo, si el
Grup Popular no li ha de donar suport, crec que no tendria
sentit. Per tant, mantendríem la redacció proposada, però
acceptam, evidentment, que es faci una votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Gràcies, Sr. Orfila. Torn de contrarèplica,
grups que vulguin intervenir? Sr. Palau, té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Solament per puntualitzar dues
o tres coses. Està clar que l'esperit d'aquest decret és per al
manteniment de l'activitat agrària també. El Sr. Orfila
insisteix en voler donar una visió aquí que nosaltres el que
volem és promoure l'activitat turística en el camp. Bé, això
ho diu vostè; aquí hi ha un decret, però a part del decret hi
ha altres normatives que, d'alguna manera, condicionen
quines han de ser les ofertes turístiques. I jo li diria, em faci,
per favor, una relació de la quantitat de restaurants que
vostè diu, d'oferta complementària, de cafeteries que al llarg
d'aquests anys que està en vigor el decret han crescut tan
ràpid, perquè pareix ser que nosaltres hem fet un decret i
hem obert la veda i hem dit, venga tot Déu a caçar, venga
tot Déu a posar restaurants; quants, per illes? Ens en duríem
una sorpresa.
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Que diu que nosaltres, que he parlat de coherència al
Consell Insular de Menorca, no, no he parlat de coherència, he
parlat de sensibilitat amb el que ha expressat un consell insular.
I crec que ho hem de ser, ho hem de ser des d'aquí i s'ho ha de
ser des del Govern; i ho he dit i ho mantenc, nosaltres som
sensibles amb el que pugui haver dit un consell insular, a part
que vostè hi estigui d'acord o no, això és un altre tema, però el
que pugui haver dit un consell insular, com vol regular d'alguna
manera l'oferta turística a la seva illa, i més tenint en compte
que a partir de gener del 97, supòs, que tal vegada, fins i tot
seran els que tendran les competències en matèria d'ordenació
els que hauran d'explicar.

Llavors em diu, bé, el que passa al camp, venga, aquí cases
fetes des de l'any passat i enguany restaurants. No senyor, no
senyor, vostè sap la Conselleria de Turisme per donar una
autorització prèvia, no per donar la llicència definitiva, el que
demana? Sap el que demana? Només li diré una cosa, una de
tantes, certificat d'usos, que l'expedeix el propi ajuntament. Si
l'ajuntament ha dat una llicència per habitatge unifamiliar no hi
posarà un restaurant. És així o no? Veritat, que no?

I llavors ja ens diu que el que ha passat a Eivissa, que amb
7.000 metres volem deixar començar a fer restaurants. Miri, a
Eivissa, igual que a l'illa de Mallorca, nosaltres copiàrem de
l'illa de Mallorca, i que el seu grup fins i tot hi té representants
dins el Govern del Consell Insular de Mallorca que varen ser
els que la varen aprovar. A Eivissa, l'únic que hem fet és
redactar i aprovar unes normes subsidiàries per definir el que
forma nucli de població a obres en sòl rústic; i deim que, com
a mínim, 7.000 metres, i a partir de 7.000 metres la comissió
insular d'urbanisme no considerarà que això formi nucli de
població. Però això no vol dir que cada 7.000 metres ni s'hi
puguin fer cases, ni s'hi puguin fer hotels, ni s'hi puguin fer
restaurants, ni s'hi puguin fer cafeteries, perquè els
planejaments municipals poden estar per sobre allò per
descomptat; i sens dubte, per instal•lar-se qualsevol tipus
d'industria, sigui cafeteria, sigui restaurant, sigui magatzem,
sigui una indústria alimentària, sigui el que sigui, necessitarà
primerament declaració d'interès social i després que
l'ajuntament li concedeixi la corresponent llicència, si és que li
vol concedir. Per tant, no em faci aquest joc de paraules donant
a entendre que a Eivissa hem fet una normativa que cada 7.000
metres es pugui fer un restaurant o una cafeteria, perquè no és
així, també la té Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Palau. Exhaurit el debat d'aquesta
proposició no de llei, passarem a la votació. S'ha demanat
votació separada del punt a). Aleshores, votaríem el punt a) en
primer lloc i la resta de punts en segon lloc.

Vots a favor del punt a), per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT ASSESSOR:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 2; vots en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Seguidament, passarem a la votació
de la resta de punts d'aquesta proposició no de llei.

Per favor, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT ASSESSOR:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

II.2) RGE núm. 4519/96, presentada per Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de
la composició del Consell Assessor Balear de Turisme.

Seguidament, passarem al debat de la darrera proposició
no de llei núm. 4519/96, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, sobre modificació de la composició del
Consell Assessor Balear de Turisme. Per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr. Orfila, pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt més breu. El
BOCAIB núm. 101 publica un decret mitjançant el qual es
regula la composició i les funcions del Consell Assessor
Balear de Turisme. L'objectiu d'aquest consell és constituir,
diu així, ho citaré textualment, un fòrum adequat que, des de
l'Administració de la CAIB, permeti recollir amb fiabilitat
el màxim d'informació en matèria turística, contrastar les
dades obtingudes, establir les anàlisis adequades sobre la
nostra realitat en el sector i, a la vista de la imatge
tendencial que ofereixi determinar quina serà la
configuració previsible de la política turística..., segons
afirma l'exposició de motius.
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S'estableixen en el punt 2 les funcions del consell assessor:
la formació i el foment de la investigació sobre temes d'interès
en matèria turística; l'assessorament al Govern balear i als
organismes integrants de la Comunitat Autònoma; la promoció
i la divulgació de les anàlisis i de les investigacions sobre la
nostra realitat en matèria turística. I es preveu qui ho constituirà
a l'article 3: el President de la CAIB, el Conseller de Turisme,
i els vocals, que seran entre un mínim de 10 i un màxim de 30,
que seran nomenats pel Consell de Turisme entre persones de
professionalitat reconeguda i de prestigi en l'àmbit turístic, però
s'oblida de la presència dels consells insulars de cada una de les
illes. Nosaltres, que som profundament insularistes, no de
boquilla, de fets, partim del fet que el consell assessor tractarà
sobre la problemàtica del sector econòmic amb més incidència
a cada una de les illes. Partim del fet que els consells insulars
han de rebre les competències en matèria d'ordenació turística
a finals del present any, a principis de l'any que ve; i seran
competències atribuïdes amb caràcter de pròpies als consells
insulars.

Partim del fet que en un futur, i aquí em remet a paraules
que en el seu moment va dir en el plenari el Sr. Palau, avui
portaveu del Grup Parlamentari Popular en aquesta comissió,
que s'ha de pensar en la possibilitat i la conveniència de
transferir als consells insulars les competències en matèria de
promoció turística, una qüestió en la qual nosaltres estaríem
perfectament d'acord des d'ara mateix. Tenint en compte que els
consells insulars ja tenen com a pròpies les competències en
matèria d'informació turística; partint que en aquests moments
els consells són competents en matèria de tutela dels foments
de turisme de cada una de les illes; i atesa una qüestió, una
qüestió que vostès solen oblidar els diputats del Grup Popular,
de forma reiterada, que els consells insulars són definits per
l'Estatut d'Autonomia com els governs de cada una de les illes,
i en aquest sentit no es pot obviar la seva presència a cap dels
organismes on s'elaboren les polítiques que afecten aquestes
illes. Atesa la importància del Consell Assessor Balear de
Turisme, es desprèn la necessitat que els consells insulars
estiguin representats dins el Consell Assessor Balear de
Turisme, en representació directa i sense necessitat que sigui el
Conseller de Turisme qui els nomeni, i així consta a la nostra
exposició de motius.

Perquè mirin, senyores i senyors diputats, aquest diputat que
els parla està tan convençut de la necessitat que des del
Parlament es reivindiqui la força, el pes, el respecte cap als
consells insulars, que entenem que davant cada una de les
propostes que es plantegen en aquest parlament sempre aquesta
hauria de venir modificada, condicionada, des del prisma, des
de la visió que hauria de distorsionar, canviar, d'alguna manera,
el contingut de la proposta, que el nostre Estatut d'Autonomia
és profundament insularista, des del moment que preveu que els
governs de cada una de les illes siguin els consells i des del
moment que preveu que totes les competències que poden
arribar a la nostra comunitat autònoma, les que tenim i les que
poden anar arribant al llarg dels anys, han d'acabar, haurien
d'acabar sent competència dels consells insulars. I hauríem de
tenir aquest plantejament de forma constant de reivindicar, des
d'aquella actitud, els diputats que som insularistes, que diu
aquella cançó de la nova trova cubana, que diu: Y si acaso les
negaran lo que por fuerza es de usted, le invito a volar esa vez con
el machete en las alas -el matxet de la dialèctica, evidentment,
de les paraules que són les úniques armes que han d'utilitzar els
demòcrates i saben que nosaltres, i crec que vostès també, som
demòcrates convençuts. Però sí el matxet de la dialèctica
utilitzat amb tota la contundència que siguem capaços; perquè
si no totes aquelles paraules que han vessat cents de vegades en
els debats en aquest parlament sobre el paper que han de jugar
els consells insulars es transforma en un no res. Si esperam amb
una actitud (...) que sigui el Govern qui des d'un actitud de
suposat respecte als consells insulars, permeti, els convidi, els
nomeni perquè participin en aquesta comissió, des de la

capacitat que tendrà el Conseller de Turisme de nomenar-
los, estam fent un flac favor a la imatge que hem de donar
dels consells insulars i al paper que aquests han de jugar. Hi
han d'estar per propi dret.

I per açò així ha d'estar contingut en el decret que
decideix, que regula quina és la composició d'aquest Consell
Assessor de Turisme. I açò ha de ser cert a tots els consells
assessors, a tots els òrgans de representació que es creïn a la
nostra comunitat autònoma. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, la iniciativa del Grup del
PSM és tan òbvia i amb tant de sentit comú que no fa falta
dir res més. Simplement anunciar que el Grup Mixt li
donarà suport, així com també estic convençut que el Grup
Popular també ho farà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Balanzat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

També, com s'ha dit i com s'ha argumentat per part del
Sr. Ramon Orfila, pensam que és òbvia l'aprovació
d'aquesta proposició no de llei i, per tant, només anunciar el
nostre vot favorable.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Thomàs. Seguidament, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, coincidesc amb els
portaveus que m'han precedit, crec que únicament faria falta dir
li donam suport i ja està; però jo vull recordar que el Grup
Parlamentari Socialista ja va manifestar durant la
compareixença del Sr. Conseller fa unes setmanes, davant
aquesta comissió, que estàvem d'acord amb la creació del
Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears i que ens
agradaria que fos un òrgan participatiu i, per tant, hi tenguessin
cabuda tots els sectors i entitats que tenguin qualque cosa a dir
sobre turisme a les nostres illes; i, fins i tot, vàrem dir que ens
agradaria que les decisions d'aquest consell, d'alguna manera,
fossin vinculants per al propi Govern.

Per tant, és evident que el Grup Parlamentari Socialista
estam totalment d'acord que els consells insulars estiguin
representats dins aquest consell assessor, amb dret propi i no
per decisió del conseller de torn, tant per la pròpia entitat dels
consells com per la responsabilitat que tendran en matèria
turística a partir de l'1 de gener, si es traspassen finalment les
competències sobre ordenació.

Però dit això, nosaltres creim que la proposta del Grup
Nacionalista-PSM s'ha quedat curta en el sentit que hi ha una
institució que també hi hauria d'estar representada per dret
propi i no per decisió de ningú, com és l'Ajuntament de
Formentera. I en aquest sentit, ens agradaria que s'introduís
l'Ajuntament de Formentera en aquesta proposta, també que
estàs representada, amb dret propi, per dir-ho d'alguna manera,
i no per decisió de ningú, en tractar-se d'una illa diferent. Crec
que és bo que fos així perquè poguessin dir el que havien de dir
en el si d'aquest consell que, supòs que de qualque manera, dins
aquests 30 membres, hi estarien representats, però crec que
seria bo que estàs especificat que fos així.

Per tant, dir que, tant si això s'hi inclou com si no, hi
votarem a favor, però que ens agradaria que aquesta proposta
fos recollida en aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, m'agradaria que primer
prenguéssim consciència del que és un consell assessor. O
sigui, un consell assessor, tal com diu la paraula, és un
òrgan que ha creat el Govern perquè, en el moment
determinat, el pugui reunir i li pugui demanar assessorament
o informació sobre la marxa, en aquest cas, del
desenvolupament de la indústria turística, la problemàtica,
etc. I com ha de ser, quina ha de ser la composició d'aquest
consell assessor? Jo crec que tots ho tenim clar, no ha de ser
un òrgan polític, només faltaria, si hem de fer un òrgan
polític ja tenim la Comissió de Turisme aquí; tenim el
plenari, tenim el Govern, tenim els consells insulars, o sigui,
allà és on debatem les qüestions polítiques. El Govern té la
capacitat normativa, malgrat que faci el traspàs de
competències en matèria d'ordenació turística la capacitat
normativa la té el Govern, però aquest Govern la trasllada
al Parlament i aquí tots els grups polítics tenim els nostres
representants i tots els consells insulars també.

Nosaltres som tan defensors i tan respectuosos amb els
consells insulars com la resta, no ho volem ser ni més ni
manco, però ho som tant com la resta i ho hem defensat
moltes vegades; però crec que els consells insulars no es
defensen amb la creació d'un consell assessor, vostès em
perdonin, crec que es defensen d'una altra manera. Els
consells insulars es defensaran amb els traspassos de
competències, amb la gestió que puguin tenir, amb la relació
que puguin tenir amb el Govern, etc., però no amb un
consell assessor. Però a més, els vull dir més, el decret que
el crea crec que més o menys deixa ben clar quines són les
finalitats, quines són les persones que hi han d'estar
integrades, persones de reconegut prestigi dins el sector
aquest, dins el món turístic que, d'alguna manera, puguin fer
aportacions. Jo crec que si es constituís un consell assessor
i resulta que les persones que estan aquí dins no tenguessin
ni idea del que parlen, aquest consell assessor seria millor
que no el creassin o que es dissolgués.

I una altra cosa els vull dir, l'article 3 diu quina és la
composició, i vostè ho ha anunciat molt bé: president i vice-
president. Són les dues úniques persones que d'alguna
manera anomena el consell assessor qui han de ser i llavors
pot anar de 10 a 30; doncs amb aquest 10 a 30 és quan no es
discrimina ningú; no es discrimina ni l'Ajuntament de
Formentera, no es discriminen ni els consells insulars, no es
discriminen les federacions d'hostaleria, no es discriminen
els foments de turisme, no es discrimina ningú; una altra
cosa es discriminaria si féssim un anunciat i diguéssim hi
posam aquest, aquest i aquest i ens ne deixàssim algun. Per
tant, nosaltres sí que creim encara amb el Govern, creim
amb el President de la nostra comunitat, creim amb el
Conseller de Turisme, i pensam que en el moment que
aquest consell assessor es constitueixi amb el nomenament
de les persones, no tenim cap dubte que hi haurà
representants dels consells, hi haurà representants de
l'Ajuntament de Formentera i hi haurà representants dels
sectors implicats. Per tant, crec que en aquest moment no
hem de fer una imposició aquí a un consell assessor, tampoc
no ens posam amb els assessors que té el Govern, no li
deim, si féssim una composició i diguéssim tal i en tal altre,
ens dirien, han fet un consell assessor polític, del Partit
Popular i, per tant; no, senyor, el feim plural, de tots els
agents socials que tenguin relació amb el turisme. I si a més
hi ha els consells insulars benvinguts siguin, i si no hi fossin
no passaria res, perquè aquí l'article 2 diu ben clar, l'apartat
b), que una de les finalitats que té aquest consell assessor,
diu: l'assessorament al Govern balear i als organismes
integrants de la Comunitat Autònoma en matèria que sigui
de la seva competència. Els consells insulars també rebran
en el moment que sigui necessari aquest assessorament, i
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llavors en faran cas o no en faran cas; o sigui que no és
vinculant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Orfila. Sr. Orfila li agrairia també si es pot definir amb la
proposta del Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Dir que sí que acceptaríem la
proposta del Grup Socialista com un afegitó, creim que és
assenyat i que enriquiria, completaria la nostra proposta. Agrair
als portaveus del Grup Mixt, el Grup d'Esquerra Unida i
Socialista el suport que han donat a la nostra proposta.

Escoltant el Sr. Palau he tengut la sensació que estàvem
davant una nova figura, una nova representació del pacient Job,
saben qui és En Job, han llegit la Bíblia, l'antic testament:
aquell senyor que vellet ja dormia amb els ulls oberts i supòs
que un estornell, per açò que n'hi ha molts ara per aquí, va
defecar, per utilitzar una paraula fina, dins els seus ulls i va
tornar cec. Es va arruïnar, el van repudiar els fills i la dona i ell,
pacient com era, seguia dient: Déu m'ho ha donat tot, Déu m'ho
ha tret, beneït sia el seu sant nom.

El Sr. Palau diu una cosa diferent. De 10 a 30 es podran
nomenar per part del conseller; que hi són els consells, molt bé,
hi seran els consells; que no hi són, molt bé, també hi seran,
molt bé. El Govern faci el que faci, perfecte, exactament totes
les actuacions del Govern, per venir de qui vénen, Déu m'ho ha
donat tot, Déu m'ho ha tret tot, beneït sia el seu sant nom.

No hi han d'haver polítics, és una representació de tècnics
la que hi haurà, però hi ha un President de la Comunitat
Autònoma i el Vice-president que serà el Conseller de Turisme,
que no són polítics evidentment, que també són tècnics de
manteniment i, segurament, em diu, no hi haurà discriminació
en cap cas, segur Sr. Orfila, aquí sí que hi haurà els consells
insulars, aquí sí que hi haurà l'Ajuntament de Formentera.
Tècnics també? O ja es veurà, beneït sigui el seu sant nom. Bé
si és A, bé si és B, per tant ... Res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Torn de contrarèplica, els grups que
vulguin intervenir, per favor? El Sr. Palau té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Bé, jo només voldria afegir-hi dues coses. No
confonguem el consell assessor altre volta amb el que pugui
ser la comissió de seguiment que, fins i tot, es crea dins la
pròpia llei de transferències als consells insulars en matèria
d'ordenació turística, que aquesta figura sí que hi és, i diu
qui han de ser els representants.

Què vull dir jo quan dic que si hi són bé, i si no hi són
també, que si hi ha polítics bé, i si no també? Jo crec que un
consell assessor ha de tenir la llibertat de fer els informes
que ell cregui convenient d'acord amb els seus
plantejaments, sense estar condicionat a cap institució ni a
cap voluntat política, perquè, si no, no és necessari un
consell assessor. I d'aquí ve que crec que hi hagi d'haver
pluralitat i no vulguem fer una numeració aquí, perquè
després diran, bé, molt bé, el Govern, President i Vice-
president (...), però llavors direm bé, consells insulars, tres
consells insulars, l'Ajuntament de Formentera, i llavors
direm, bé, i per què no Calvià, perquè és un municipi molt
important, l'Ajuntament de Calvià? I llavors els del nord
diran, no, bé, i per què no n'hi pot haver un de Manacor,
perquè també ...; i al final farem una comissió de
representants de batles o de batles i del conseller tal. Per a
això no cal crear un consell assessor perquè es poden reunir
el dia que vulguin. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Exhaurit aquest debat, passarem a la
votació del text de la proposició no de llei. S'entén
acceptada la proposta del Grup Socialista per part del grup
proposant.

Llavors, demanaria, vots a favor, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT ASSESSOR:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Senyores i senyors diputats, s'aixeca
la sessió.



TURISME /  Núm. 4 / 23 d'octubre del 1996 89



90 TURISME / Núm. 4 / 23 d'octubre del 1996



TURISME /  Núm. 4 / 23 d'octubre del 1996 91



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


