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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió de la
Comissió de Turisme, i demanaria en primer lloc si es
produeixen substitucions.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Moltes gràcies. Tot seguit proposaria als membres
de la comissió, de conformitat amb l'article 68.2 del Reglament
de la Cambra, l'alteració de l'ordre del dia d'avui, en el sentit de
procedir, en primer lloc, al debat del segon punt de l'ordre del
dia, relatiu a la compareixença RGE núm. 7119/96, sol•licitada
pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
l'Hble. Conseller de Turisme per tal d'informe sobre el
document d'intencions firmat amb els responsables de turisme
de les comunitats de València i de Múrcia, respectivament.

Hi ha inconvenient? Perfecte. En no existir cap opinió
contrària, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de Turisme. 

II.1) Compareixença RGE núm. 7119/96, presentada pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme per tal d'informar sobre el
document d'intencions firmat amb els responsables de turisme
de les comunitats de València i de Múrcia.

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

Gracias, Sr. Presidente. Tengo que empezar por decir,
primero pedir disculpas por esta petición que hace la
Presidencia, que es por mi culpa en cuanto que la verdad es que
me cogía un poco de improviso esta comparecencia, me he
enterado muy recientemente de ella, y yo tenía hoy un
programa de cosas que he tenido que cambiar y acomodar. Ello
creo que justifica también el que no les haya repartido todavía,
aunque en este momento creo que ya las podremos repartir, si
el presidente lo autoriza, creo que ya han traído unas copias,
por lo menos una para cada grupo del acuerdo que es objeto de
esta comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, no hi ha cap inconvenient.

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

Si el presidente lo autoriza. Bien. Una para cada grupo,
por favor.

Bien, el acuerdo es un acuerdo muy sencillo y muy
rápido, creo, de leer y de comprensión también igualmente
sencilla. La razón por la que he pedido esta comparecencia
para explicarlo es porque en algún momento, durante el
período parlamentario anterior me pidió aclaraciones sobre
este acuerdo, entonces algún portavoz de algún grupo lo
llamaba convenio, puesto que en alguna comunidad
autónoma, como tal pasó, como convenio, pasó, como digo,
por alguna otra cámara, concretamente creo que la de
Murcia, y se me pidieron aclaraciones sobre él. No estaba
firmado entonces, ahora ya lo está, decidí entonces esto
como un acuerdo de intenciones y dije entonces o me
comprometí a que una vez firmado y ultimado el puesto
totalmente limpio podríamos o con mucho gusto vendría
aquí a explicarlo.

¿De qué nace este acuerdo? Este acuerdo nace de una
visita a la Comunidad Valenciana concretamente, con
motivo de otro acuerdo de mayor alcance en temas fiscales
y económicos fundamentalmente que se realizó el verano
pasado y en el que tuve la oportunidad de acompañar al
presidente de la Comunidad, se hacía entonces como digo
un acuerdo con los tres presidentes de las comunidades de
Valencia, la Generalitat Valenciana, el presidente de la
Comunidad de Murcia y el de la Comunidad de las Islas
Baleares, y en el contexto de estas reuniones que tuvimos
con motivo de ese acuerdo y de las charlas, tuve ocasión de
discutir algunos aspectos y comentar algunos aspectos de la
política turística común con el Sr. Ruiz Abellán y con el Sr.
Roc Gregori, ambos responsables de las cuestiones
turísticas de cada una de estas comunidades, de Murcia y de
Valencia.

Ahí pudimos constatar lo que ya se había hecho patente
en la primera reunión en la que tuve ocasión de asistir de la
Conferencia sectorial a la que nos había invitado el
secretario de Estado de Turismo, Comercio y Pimem en
Madrid, de que había habido en los últimos años un cierto
impulso por parte de las diversas comunidades españolas, ya
todas ellas en posesión de la competencia en materia
turística, de dar a la promoción cuya responsabilidad es del
Estado central, la promoción de productos turísticos de toda
España, darle un alcance cada vez más significativo a la
difusión de productos turísticos que no se concretaban
expresamente en el de sol y playa. Yo diría que había por
parte de la Administración central o de administraciones de
diversas comunidades autónomas españolas, un cierto
interés en marginar de alguna forma el turismo de sol y
playa en beneficio de otros turismos alternativos, más
propios de regiones españolas o de nacionalidades españolas
no concretamente receptoras de este tipo de turismo,
vacacional de sol y playa. Esto fue quizá el inicio de este
acuerdo y el inicio de la preocupación común, tuvimos
ocasión también de hablar de otros temas, como eran temas
de legislación, temas de ordenación turística y temas de
situación de información en materia turística, en materia
estadística fundamentalmente. Como consecuencia de eso,
elaboramos ya un borrador de acuerdo entre las tres
comunidades que, como digo, alguna de ellas, después,
incluso pasó por su asamblea correspondiente, por su
asamblea parlamentaria correspondiente. Finalmente este
acuerdo, al que denominamos documento de intenciones
sobre colaboración entre el Gobierno balear, la región de
Murcia y la Generalitat valenciana en materia de turismo
fue firmado aquí en Palma el 9 de diciembre pasado, por el
Sr. José Pablo Ruiz Abellán, consejero de Industria, Trabajo
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y Turismo de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia,
y por el Sr. Roc Gregori Aznar, secretario de Turismo de la
Presidencia de la Generalitat Valenciana y presidente ejecutivo
de la Agencia Valenciana de Turismo, como saben en Valencia
no hay consejería de Turismo concretamente, sino que hay una
agencia que depende directamente de un secretario de la
Presidencia con el rango de conseller, y por mí mismo fue
firmado, como digo, este acuerdo en que en su primera cláusula
se especifican las materias sobre las que puede versar la
colaboración que se concretan en desarrollo y comercialización
de recursos turísticos, información estadística y estudios
realizados sobre el sector, formación y mejora de los niveles de
calidad del sector turístico, publicaciones e información en sus
diversos soportes, legislación y ordenación del sector turístico
y coordinación e información estratégica en la aplicación de los
diferentes planes de ayuda e incentivos que las comunidades
puedan establecer.

Independientemente de eso, el convenio está abierto al
diseño de actuaciones de carácter singular y la vigencia se hacía
por dos años, y finalmente se dice en la cláusula quinta que
aquellas actuaciones que impliquen compromisos
presupuestarios y su correspondiente tramitación económica
por los organismos que sean del caso serán definido en
acuerdos específicos, en protocolos que se unirán a este
convenio.

¿Cuáles son las finalidades concretas del convenio? Ya digo
que nace precisamente el acuerdo de la preocupación
fundamentalmente por la promoción de sol y playa, la
promoción del turismo vacacional de enorme importancia
especialmente en nuestra comunidad, igualmente en la
valenciana, de menor importancia, pero asimismo de bastante
peso en la región de Murcia, y la preocupación por conseguir
que la promoción de este producto, independientemente de que
simultáneamente haya otros productos de enorme interés, y
para nosotros especialmente también lo son, requería de alguna
forma que las comunidades que tenían mucha importancia en
este tipo de turismo vacacional fuéramos o hiciéramos unos
planteamientos comunes, similares frente a la administración
central e incluso ante la administración de la Comunidad
Económica Europea. También se nos planteaba la posibilidad,
se nos plantea, de establecer productos promocionales en un
espacio en común, especialmente esos productos singulares que
otras comunidades, como digo, españolas han lanzado, pondría
por ejemplo la España Verde, que es un acuerdo hecho hace dos
o tres años entre 5 comunidades españolas, las 5 comunidades
del Cantábrico que está suponiendo un esfuerzo promocional
importante, o viene suponiendo por parte de la administración
central. Pensamos que teníamos en común un montón de
productos, posiblemente promocionables a nivel español y que
agrupaban, podíamos crear agrupaciones de estos productos en
las tres comunidades, productos del tipo, de hecho se están
estudiando y estamos preparando unos programas en materia de
buceo, golf, náutica, hípica y turismo de aventura, con lo que
plantearíamos una alternativa que recogiera acciones en ese
sentido de nuestras tres comunidades, y eventualmente alguna
otra que podría adherirse a este acuerdo del que dimos cuenta,
como digo, a otras comunidades por las posiciones en común
que podría haber respecto a esto.

También queríamos participar y colaborar ambas en
programas europeos, concretamente nosotros ya invitamos
a la región de Murcia y de Valencia a incorporarse al
programa Mintur e igualmente esperamos contar con estas
regiones para el programa Inturisme que próximamente creo
que podremos desarrollar con la dirección del Gobierno de
la Comunidad balear.

Otro tipo de cuestiones que ya también hemos puesto en
marcha es el intercambio de experiencias y la problemática
en relación con la normativa turística y la ordenación
territorial. Realmente las otras dos comunidades a que me
refiero han llevado caminos distintos de la Comunidad
balear, pero caminos interesantes, en cuanto a legislación y
en cuanto a ordenación. Nosotros hemos podido prestarles
las herramientas de que disponemos y los técnicos de los
tres departamentos tienen en este momento en su poder todo
lo que es la legislación de unas y otras y la ordenación de
unas y otras comunidades, y está en estudio alguna
adaptación de interés para todas ellas. 

Igualmente se ha iniciado ya también el intercambio de
información en materia de estadística y de prognosis
turística. Este es un tema que todavía creo que ayer, con
motivo de una pregunta parlamentaria en el pleno, tuve
ocasión de comentar, o quizá fue alguna pregunta de los
medios de comunicación. La verdad es que sería necesario
establecer canales de información más precisos que los que
disponemos ahora y especialmente en alguno de los
mercados, canales de información, como digo, más precisos,
para disponer con suficiente antelación de las previsiones
estadísticas de prognosis de intervención de los mercados,
de evolución de los mercados, y concretamente pensamos
plantear también en común alguna sugerencia ante la
Secretaría de Estado de Turismo, por cuanto de ella
dependen nuestras oficinas de información turística en el
extranjero como saben ustedes, sin ninguna duda.
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Queda el convenio de todas maneras, el acuerdo previo
abierto a cualquier otra posibilidad, todas estas que estoy
citando en principio no suponen o no les damos el rango de
convenio por no suponer un compromiso económico, hasta
ahora no hay ningún compromiso específico o presupuestario,
en el momento en que lo haya eso exigirá la firma de los
correspondientes protocolos a estos acuerdos que se plasmen,
como digo, en alguna actuación parlamentaria, en alguna
actuación presupuestaria que lógicamente traeríamos al
Parlamento.

Y nada más, yo creo que no vale la pena hacer mayor
comentario en este momento sobre eso, quedo a su disposición
parta cualquier aclaración o pregunta que quieran hacerme.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició del conseller se
suspèn la sessió per un temps de deu minuts, cinc minuts? No
cal suspendre la sessió, idò perfecte. Procedim al torn de
formulació de preguntes o observacions per part dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Ramon Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Avui no estic molt fi de veu, tal
vegada perquè ahir vaig haver de bregar una mica, a la tarda, i
m'he quedat sense veu, avui, el primer dia que començàvem
aquest període de sessions, per això sabran excusar-me. 

Clar, aquest document se'ns acaba de lliurar ..., perdoni, Sr.
Conseller, però supòs que se m'entén bé. Hi ha un primer dubte
que m'assalta, i és un dubte ingenu, com és possible que es
puguin promocionar conjuntament productes amb destinacions
turístiques que ofereixen productes similars i, per tant, són
competidors entre si, és a dir, les Illes Balears, en principi, la
política turística que es du actualment és fer venir a les nostres
illes, no a Espanya en general, a les nostres illes quanta més
gent millor, per tant, quanta més gent puguem entre cometes
robar a la Comunitat Valenciana, per exemple, millor; i el
mateix pot pensar la Comunitat Valenciana, per tant és un tema
que, com dic, m'agradaria, perquè supòs que s'ha pensat com
funciona això ...

Per un altre costat, bé, no puc dir gaire cosa més, perquè no
he tengut temps de mirar-m'ho abans i preferesc de moment no
dir res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Me parece que me he
explicado muy mal. Es sencillísimo, la competencia para
vender España o los productos en general turísticos
españoles, es lo único que conserva el Gobierno de la
Administración central, como digo la idea nace
precisamente porque el Gobierno de la Administración
central, tendría que decir el gobierno anterior, porque es así,
forzado probablemente porque las comunidades autónomas,
muchas comunidades autónomas no tienen el producto de
sol y playa decide gastar gran parte de su dinero destinado
a promoción en otros productos, la españa Verde o la
España mesetaria, no sé qué quiere que le diga; se plantean
toda una serie de productos de todo eso y se destina muy
poco dinero, muy poca proporción, increíblemente poca, yo
creo recordar que para el año pasado estaba previsto tan
sólo el 5%, creo recordar, no me haga mucho caso del
porcentaje, porque ahora no lo tengo exactamente, pero creo
recordar que estaba previsto el 5% nada más de todo lo que
se gastaba en promoción, en promover el turismo vacacional
de sol y playa. Esto era absolutamente preocupante, porque
nosotros estamos tratando de vender otros productos, pero
el producto de sol y playa es el 90% del producto que se
vende de todo el país, y que a nosotros nos afecta de lleno,
a la Comunidad Valenciana también y a Murcia, he dicho
que con menor medida porque su capacidad turística es
mucho más pequeña, pero dentro de lo que es su capacidad,
que es pequeña, la mayor parte de ella se vende como
producto de sol y playa también. Entonces eso es lo que
teníamos en común y eso es lo que nos alarmó, y eso es lo
que hizo que pensáramos que era conveniente hacer un
frente común, por decirlo de alguna manera, para que la
promoción del sol y playa a nivel estatal fuera una
promoción más proporcional a la verdadera importancia que
el producto sol y playa tiene de venta al extranjero. De
manera que esa es la principal razón, la inicial razón. Y en
eso, claro, somos competidores, pero somos compañeros de
fatigas, también. Insisto en la promoción vendida a través de
la administración central.

Segundo tema, otros productos, ¿qué se nos ocurrió
además?, se nos ocurrió además, bien, si ahora, por decirlo
de alguna manera la moda es vender otros productos, si a
nosotros nos viene bien, desde luego a Baleares sin duda,
estamos en ello, productos desestacionalizadores, productos
que no sean el sol y playa, sino que sean otro tipo de
productos y que nos traigan turismo de invierno, ahí
tenemos también una posibilidad grande de hacer acciones
en común entre las tres comunidades y prever que esos
productos, la promoción de esos productos, también,
siempre pensando en el Estado, corra a cuenta del Estado.
Y entonces, eso es lo que estamos preparando, unos
programas, he citado algunas cosas, concretamente
queremos hacer algunos productos comunes en náutica, en
buceo, en turismo de aventuras, en golf, etc., que son
torneos que pasarían por las tres comunidades, etc. De todo
eso, disponemos incluso de algunas cosas de naturaleza que
también queríamos promocionar como es, en nuestro caso,
el Parque de Cabrera y el Parque de las islas Cíes en el caso
de la Generalitat Valenciana, etc., estamos preparando una
serie de productos de esto para que el lanzamiento, a través
de la promoción que hace el Estado, no de la que hacemos
nosotros, claro, nosotros no vamos a hacer promoción de
Valencia ni de Murcia, ni los valencianos ni murcianos, me
imagino, harán promoción de lo nuestro, eso es evidente,
pero la promoción del Estado que no es una promoción por
comunidades autónoma, sí que se está produciendo el
fenómeno que es por varias comunidades autónomas. Muy
bien, pues nosotros vamos a presentar productos también en
ese sentido.
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No sé si ahora me he explicado sobre qué es exactamente en
materia de promoción lo que podemos hacer.

En otras materias, como he dicho de estadística o de
conocimiento, en materias cerca de la Comunidad Europa,
como estos programas europeos, el trabajo en común nos viene
muy bien, nos viene tan bien como a otras regiones, también se
hace con otras regiones, incluso con regiones no españolas,
como sabe usted, en el seno del Imedoc. Por ejemplo, el
programa Inturisme, que se concede la dirección a Baleares
fíjese que es un programa muy curioso porque está destinado a
regiones objetivo 1 y Baleares no lo es, y sin embargo se nos da
la dirección, ¿por qué?, porque lo hemos presentado en común
con otra serie de regiones, entre ellas, por cierto, Valencia y
Murcia, en Murcia tiene una parte y en Valencia también. De
manera que hay otras cuestiones de este tipo en las que también
nos conviene ir de común acuerdo. Y después hay cuestiones de
tipo legislativo, como digo, que bien, nos pueden servir o no,
quizás les sirvan más a ellos, desde luego vamos más
adelantados nosotros, las cosas como son, probablemente esta
comunidad en esta materia y sobre todo en materia de
ordenación turística va creo que bastante más adelantada, pero
siempre hay algo que aprender de los demás ¿no? Esto, por
consiguiente, también es una materia en la que creo que
realmente la competencia en este caso no es dañina para
nosotros.

No sé si con eso he contestado bien a su pregunta. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de rèplica?, no hi ha torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, també agrair la seva
presència, però plantejar també pocs dubtes, atès el ràpid
coneixement d'aquest acord. Acaba d'aclarir un poc més el
motiu i la finalitat d'aquest acord respecte de la promoció
turística, i a mi se'm planteja el dubte de quina resposta ha
donat l'Estat respecte d'aquest acord, o sigui si les tres
comunitats autònomes fan un acord per una promoció i depèn,
en aquest sentit, que el nivell dels fons estatals acceptin aquesta
promoció comuna, saber si la Direcció General de Turisme ha
donat una resposta, si veu bé aquest acord o si hi ha una bona
disposició, com en el sentit que parlava de cinc comunitats
autònoma, si també hi ha hagut aquesta bona disposició atesa
la promoció que s'ha fet del Cantàbric.

Per altra banda, les campanyes que es preparen i que ha
especificat, a mi em semblen, almanco les cinc de què ha
parlat vostè, pràcticament totes estacionals, perquè busseig,
nàutica, aventures potser no, però aventures a l'hivern és una
mica difícil, però voldria saber si aquestes campanyes que
poden preparar, principalment per la lluita contra
l'estacionalitat, no estan previstes campanyes més respecte
del turisme cultural o al turisme de la natura que sí puguin
ser turisme d'hivern, que no sigui tant, perquè clar, busseig,
nàutica depèn molt de la temporada d'estiu i molt, una altra
vegada, estacional.

I, respecte de la possible col•laboració en ordenació
turística, legislació, etc., em sembla positiu aquest acord,
pens que és cert que les Illes Balears han estat una de les
primeres comunitats autònomes que més han legislat en
aquest sentit, i conèixer si aquest acord també podria dur a
un possible desenvolupament d'acord respecte dels nous
reptes que es plantegen al turisme, com poden ser la
legislació de multipropietat, etc., si també hi hauria aquest
mínim acord entre les tres comunitats per unes mateixes
línies d'actuació o objectius a plantejar.

Finalment, clar, és un acord d'intencions, de bones
intencions i d'objectius però no hi ha reflex pressupostari, i
s'especifiqui que quan hi hagi d'haver això, se'ns durà al
Parlament o es parlaria ja d'una altra manera, saber si hi ha
previst, almanco dins els objectius, que aquests possibles
acords pressupostaris anirien en funció que ..., quins tipus
d'acord hi podria haver en aquest sentit, quin tipus de
plantejament que implicàs inversió per part de les tres
comunitats autònomes, que no fos exclusivament promoció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Vol contestar, Sr. Conseller?

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, la primera cuestión, si
hay respuestas por la parte de la Dirección General de
Turismo y la Secretaría de Estado, realmente aún no hemos
planteado las acciones concretas, claro, pero de todas
maneras, yo tengo la sensación de que la respuesta será
buena porque de alguna forma se propicia esto, se ha
propiciado la unión de comunidades autónomas para
presentar productos en común, yo creo que al Gobierno del
Estado le va bien que le planteen o le presenten campañas
un poco preparadas o productos un poco preparados, y por
eso he insistido en productos un poco especializados porque
digamos que es la moda, es la moda en todas partes, no
solamente en España, esto se puede ver en las ferias, la
moda ahora, en los últimos tiempos, va un poco por
productos especializados. Ahora me contaban, porque yo no
tuve oportunidad de ir a Italia, a la Feria de Milán, pero las
personas que fueron de la conselleria, de mi equipo, me
contaban la transformación que está teniendo lugar incluso
en Italia, en tour operators, que en vez de ser tour operators
de tipo general, lo son ya para productos especializados, y
este movimiento se está produciendo ya en todas partes, de
manera que la recepción por parte de la Dirección General
y de la Secretaria de Estado, yo creo que muy buena. En
cuanto al hecho del acuerdo no hay, lógicamente ni nos han
puesto el menor problema, al contrario, como digo.



98 TURISME / Núm. 5 / 5 de març del 1997

Bien, en cuanto a que estos productos son de temporada, el
buceo y la náutica, bueno, es discutible, es decir hay muchas
posibilidades de hacer buceo de invierno porque además parece
que la claridad de las aguas, etc, permite que se hagan cosas de
invierno e incluso cosas como de fotografía, de reconocimiento
de fondos, de un montón de cosas de ese tipo que no tienen
nada que ver, desde luego, con la caza o la pesca submarina, no
sé si la llaman pesca o caza, no sé exactamente cuál es el
término; parece que este tipo de buceo, de fotografía y de todo
esto, es una de las cosas, por ejemplo, que podría hacerse en lo
que son parques nacionales, como es Cabrera y las Cíes, y esto
en invierno parece que es un producto que sería bueno, claro,
es un producto muy especializado y para cosas muy concretas,
para personas muy concretas que les gusta este tipo de deporte,
pero parece que la claridad de las aguas, etc., permite que sean
productos de este tipo. Los torneos de golf también, ese sí que
es un producto claramente de invierno.

De todas maneras, ya digo, estamos estudiando una serie de
productos de esos, porque queríamos salir no sólo con uno, sino
con un conjunto de acciones en común, porque si vamos a pedir
que se promocionen determinados aspectos de esto y que la
promoción se haga cerca de esos tour operators especializados
que están naciendo por todas partes y que ya hay en muchos
países, yo creo que vale la pena salir con un paquete importante
de cosas.

Bien, en cuanto a la legislación, yo decía que creo que
nosotros vamos por delante, en Murcia, por ejemplo, tienen una
legislación general turística en la que recogen todo, que no es
tan completa como la canaria, porque los canarios también
tienen una ley de ordenación que recoge muchas cosas, incluso
la multipropiedad. Pero realmente no es una legislación en
principio y hasta donde yo la vi, que sinceramente sólo la he
hojeado, la dejé en manos de los técnicos para que la vieran con
mayor detalle, realmente creo, insisto que nosotros vamos por
delante y en materia de ordenación también y con Valencia
creo que pasa lo mismo.

De todas maneras, y eso es una cosa un poco marginal a
esa comparecencia, pero le diré que nosotros tenemos en
estudio una recopilación de legislación turística y
eventualmente una transformación, un refundido de esa
legislación turística. Yo creo que ha llegado el momento en
Baleares de plantearnos este tema con un poco de
profundidad, nosotros estamos aplicando en este momento
legislación del Estado anterior al traspaso de competencias
a las comunidades autónomas, legislación de la propia
comunidad autónoma que ha ido cambiando a medida que
han nacido toda una serie de instrumentos de ordenación,
por ejemplo, y en este momento tenemos en marcha dos
decretos, uno el del célebre tiempo compartido, como saben,
que yo había anunciado aquí, y otro el de viviendas
vacacionales, tenemos los textos muy avanzados, y claro
todo eso hace que la legislación yo creo que se ha
complicado excesivamente. Es difícil en este momento
acudir ante un problema que se plantee en materia turística,
es difícil encontrar dónde está la solución, porque llega a
estar, como digo, bastante enrevesado. Y era intención de la
conselleria elaborar un texto refundido y recoger toda la
legislación, eliminar alguna legislación que ya es
completamente innecesaria y que está pasada de moda,
incorporar la nueva, y prácticamente yo creo que hecha la
legislación de viviendas vacacionales y la de tiempo
compartido, sería el momento de hacerlo. Pero la de tiempo
compartido tropieza con un problema, como usted sabe se
está legislando en Madrid en este momento, hay un texto en
el Consejo de Estado, hay un texto de proyecto de ley,
nosotros tenemos el borrador del decreto muy a punto. A mí
me gustaría y creo que de todas maneras sería conveniente
aprobar este decreto en previsión de lo que pueda pasar en
Madrid, se puede retrasar, porque claro, es un proyecto de
ley que luego irá al Parlamento, primero que está informado
el Consejo de Estado, después irá al Parlamento, y en el
Parlamento puede sufrir diversas vicisitudes. De hecho,
según mis noticias hay alguna comunidad autónoma que
está absolutamente en contra, los sectores están muy en
contra de esa legislación, no es el caso de la nuestra,
nosotros íbamos por otro camino, pero bien, aceptamos esa
legislación que se ha ido modificando en los sucesivos
borradores.

Me estoy complicando un poco la vida, pero todo eso es
parta explicarle que llegado el momento en que ya esté
definida completamente la legislación de tiempo
compartido, no sólo la nuestra, sino la nacional para que ya
podamos definitivamente acomodarla, yo creo que será el
momento de mandar a esta cámara un proyecto de ley de
texto refundido de legislación turística. Claro, es un poco
pronto para hablar de este asunto, creo que antes de un año
va a ser muy difícil hacerlo, pero a mí me gustaría ir por ese
camino. Bien, todo eso, recoger la legislación de los demás
es interesante. Pero eso está un poco al margen del acuerdo,
eso siempre lo tendríamos al alcance, al principio no
tenemos mucho que aprender de legislaciones de otras
comunidades, ni de estas dos ni de otras comunidades
españolas, no tenemos mucho que aprender. La verdad es
esa.
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Bueno, en cuanto a objetivos y acciones presupuestarias,
bien, si eso se produce, si esos objetivos, vamos, esas acciones
presupuestarias tienen lugar, yo ya las traería aquí y se las
expondría con mucho gusto incluso en la propia comisión. Yo
creo que fuera de acciones promocionales es difícil que haya,
no se me ocurre ningún alcance en cuanto a por ejemplo planes
de actuación que fueran comunes a las comunidades,
francamente no lo creo, yo creo que exclusivamente en el
campo de la promoción es donde se puede producir, si
realmente en las acciones promociones tienen una cierta
envergadura, y bueno, tenemos de alguna manera que
contribuir, las comunidades, además del Estado, siempre en el
marco del Estado, si eso tuviera que ser así, podríamos estudiar
y en su caso proponerlo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica? No n'hi ha. A
continuació, pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la
paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència del Sr. Conseller
per aquesta informació que ens dóna. Jo diria que en principi el
nostre grup no pot estar en desacord a col•laborar amb altres
comunitats, però sí li volem manifestar, i això el temps ens ho
dirà, unes certes reserves a aquesta col•laboració, certes
reserves que vénen donades principalment a pensar i a
manifestar, com s'ha dit ja, que aquestes altres comunitats són
competidores nostres en cert turisme. Nosaltres, per part del
Grup PSM-Nacionalista, en aquest sentit volem manifestar que
si això ha de servir per reclamar a l'Estat, de qualque manera,
que dins la promoció que fa l'Estat es tenguin més en compte
les Illes Balears, ens tendrà al seu costat en aquest sentit; tot el
que sigui reclamar a l'Estat unes inversions perquè alhora
repercuteixin en el nostre turisme per a bé, ens sembla bé.

Les certes reserves també vénen donades perquè vostè ha
manifestat principalment que la unió semblava que venia per la
intenció d'aquesta reducció que hem pogut observar de l'Estat
quant al turisme de sol i platja, en la promoció de sol i platja. Jo
li vull manifestar també que això no ens ha de fer aturar tota la
promoció que tenim i no ens ha de fer aturar que reivindicam
que les Illes Balears puguin ser promocionades a través del
Govern de l'estat també dins aquestes altres opcions, que Ibatur
intenta de qualque manera promocionar, però nosaltres no
podem deixar de reclamar també que dins aquesta promoció de
l'Estat també hi figurin aquestes altres alternatives que Ibatur
intenta plasmar.

Aleshores, l'únic que podem dir és que tenim aquestes
reserves. El temps ens dirà si realment aquest acord ha
servit de qualque cosa, jo crec que almanco en dos anys un
podrà veure si realment ens ha servit a aquesta comunitat,
de cara a la pressió que pugui fer el Govern de l'Estat o de
cara a la promoció fins i tot a nivell europeu. Amb totes
aquestes reserves que he insinuat, són intencions, aleshores
anem a veure què passa amb aquestes intencions, una de les
coses que ens preocuparien és que dins aquest acord s'hi
implicàs la qüestió econòmica, de moment veim que no hi
ha aquesta implicació, aleshores si s'ha fet per reclamar,
molt bé, ara, si això per a aquesta comunitat ha de tenir un
sobrecost quant a posar doblers per poder arribar a una
promoció amb aquestes altres comunitat, amb això el nostre
grup ja li avança que no hi estaríem d'acord. Per tant,
esperarem, si realment això no ens costa i només és per
demanar, exigir i ampliar el nostre camp, benvingut sigui i
esperarem, com li dic, els resultats per manifestar-nos més
clarament en aquest assumpte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó, per contestar-li, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Bien, gracias Sr. Sansó por el voto de confianza, en
definitiva poco más le puedo decir. Yo quisiera añadir dos
cosas, la primera es que yo creo que no hay que tener miedo
a la competencia, vivimos en un mundo en el que en
definitiva en casi todo acaban uniéndose los aparentemente
competidores, siempre acaban agrupándose, porque
siempre, sus intereses en común son más importantes que
sus intereses en contra, es una cosa curiosa, pero lo estamos
viendo, en el mundo económico eso funciona así siempre.
De manera que yo francamente no tengo ningún temor a que
cualquier acción que podamos llevar a cabo vaya a suponer
o vaya a ir en contra de los intereses del turismo de
Baleares. Yo creo que, en definitiva, siempre tenemos algo
que ganar y que no tenemos nada que perder. Y digo algo
que ganar y nada que perder, intencionadamente porque es
la segunda cosa que quería decir. Usted dice, bueno,
veremos a ver en dos años esto en que queda, al principio es
un acuerdo de intenciones, efectivamente no va más lejos,
y que esto pudiera quedar en muy poca cosa, bueno en un
intercambio de información, sin demasiada trascendencia,
pudiera ser, no lo sé, pero yo creo que tenemos bastantes
cosas que podemos hacer, y fundamentalmente insisto
siempre en el tema de promoción, creo que es el más
interesante frente a la administración del Estado e incluso
frente a la administración, en su momento, de la Comunidad
Europea, yo creo, insisto, que tenemos bastante que ganar,
que lo consigamos o no dependerá incluso, esas cosas a
veces incluso dependen de la buena relación que vayamos
manteniendo con estas otras dos comunidades, yo, en este
momento creo que hay una relación personal, desde luego
mía, pero también de mi equipo con las personas de los
equipos correspondientes de Valencia y de Murcia, que
hacen presagiar que el acuerdo tendrá trascendencia y que
servirá, realmente, para los fines que tiene previstos, pero,
efectivamente, esto lo dirá el tiempo.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica?, no n'hi ha. Per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo també em sumaré al protocolari
agraïment de cortesia per la presència del conseller per
explicar-nos aquest acord signat, però lamentablement, a
continuació he de formular una queixa. Dia 9 de desembre es
va signar aquest acord, dia 10 de desembre es va donar a
conèixer als mitjans de comunicació pública, i el mateix dia 10
de desembre, nosaltres vàrem registrar una sol•licitud de
documentació on demanàvem al Govern la transmissió d'aquest
acord, dia 10 de desembre. Han passat pràcticament tres mesos
i no el tenim, l'hem rebut ara, ràpidament, quan nosaltres fa
temps que hi anam darrera, perquè ja havíem demanat
anteriorment, el mes de setembre, la documentació
corresponent a un conveni anunciat, del qual vàrem demanar,
aquí, al Parlament, les corresponents explicacions, anticipant el
que ara el conseller, diguéssim d'alguna manera, ha vengut a
corregir. Efectivament, els convenis han de passar pel
Parlament, aquell projecte de conveni o qualque cosa més que
projecte de conveni va ser retirar una mica aviat, perquè
efectivament no havia passat pels respectius parlaments i els
estatuts així ho exigien, i ara es presenta aquest projecte
d'acord, que, com que no és un conveni, ja no haurà de passar
pels parlaments, ja està signat, etc., etc. Vull dir que tots
aquests antecedents ens col•loquen en una situació en la qual el
desconeixement a què estam sotmesos en aquesta cambra, molt
per damunt del coneixement que tenen els mitjans de
comunicació, és absolutament habitual, ens queixam i una
vegada més volem deixar la queixa per escrit, perquè el
registre, dia 10 de desembre, el tenc aquí a la disposició del
conseller per si vol comprovar si és ver o no.

S'ha dit que això és un acord d'intencions, a la ràpida lectura
que hem pogut fer ara, el conseller, a la seva primera
intervenció li ha restat importància. Jo crec que és una de les
coses amb què hi estam d'acord, aquest document té
escassíssima importància. Jo voldria esmentar un altre
antecedent que em sembla que emmarca adequadament el que
és aquest document. Jo crec que aquest document és un
subproducte de l'acord que vàrem signar el president de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el president de la
Comunitat Autònoma de València i el president de la
Comunitat Autònoma de Múrcia, acord que s'emmarcava dins
una posició que es volia comuna o almanco acordada de les tres
comunitats, davant la discussió de la revisió del finançament
autonòmic. I, com a conseqüència d'aquest acord, que realment
després no va quedar plasmat en cap acció de cap política
concreta per part de les tres comunitats autònomes, sorgeix com
a subproducte, com a necessitat de donar contingut a aquell
projecte, aquest projecte d'acord que realment diu poques coses.
Diu poques coses i ja s'ha dit, tots els altres portaveus que
m'han precedit en l'ús de la paraula l'únic que han pogut dir és
que hem d'esperar perquè això no diu res, això no du enlloc,
però en qualsevol cas, el conseller ha dit més coses de les que
diu el paper, i són algunes reflexions sobre les quals voldria dir
algunes coses.

En primer lloc, les dues preguntes que sorgeixen és, la
primera, en què consisteix l'acord?, jo crec que l'acord
consisteix en un anunci d'intencions, les parts acorden que
qualque dia podran acordar alguna cosa en relació a uns
temes. Aquest és el contingut de l'acord, que pràcticament
és un esforç bastant inútil per la quantitat de parafernàlia
que se li ha organitzat, hem d'esperar a veure en què es
plasmen aquestes coses. De totes maneres, el conseller ha
dit una cosa que no és a l'acord, que és dir, bé, aquí el que
passa és que l'esforç promocional de l'Estat se centra
fonamentalment sobre qüestions que no fan referència a les
estructures turístiques que compartim València, Múrcia i
Balears, i, per tant, per constituir en certa manera un cert
lobby, o unir esforços perquè la participació d'allò que és la
nostra estructura turística de sol i platja dins el procés
promocional de l'Estat sigui major, unim esforços,
presentam projectes conjuntament, etc., etc.

Tot això que ha dit el conseller, a aquest acord, ni tan
sols s'insinua, això és una explicació que vostè ens dóna, i
bé, però no està escrita, no està signada. Una reflexió sobre
això. JO crec que partim que València, Múrcia i Balears,
partim d'estructures turístiques molt distintes, a pesar que
l'accent pugui ser que la majoria del turisme de les tres
comunitats sigui de sol i platja, però l'estructura dels
mercats als quals ens adreçam és essencialment distinta,
almanco substancialment distinta, dins aquesta estructura
distinta, si feim un esforç promocional per promocionar-nos
als mercats exteriors, que és la capacitat promocional de
l'Estat de les tres comunitats, això permetrà que València i
Múrcia accedeixen a uns mercats als quals ara hi estan amb
més dificultats, els mercats europeus, i en canvi, nosaltres,
comunitat de Balear, mitjançant aquest esforç promocional,
no accedirem al mercat espanyol que és aquell mercat on sí
estan especialitzats València i Múrcia. Per tant, la pregunta
immediata que ens sorgeix a vostès com a Govern de la
Comunitat Autònoma, a nosaltres com a representants dels
interessos dels ciutadans de la Comunitat Autònoma, és, i
nosaltres què hi sortim guanyant amb això, què guanyam
amb aquest acord, què guanyam amb aquesta promoció? És
a dir, a nosaltres no se'ns obrim mercats nous i, en canvi, sí
facilitam l'accés a mercats nous a comunitats especialitzades
en mercats als quals a nosaltres sí que ens interessen.

És una reflexió que comprendran que acabat de rebre el
document i amb les explicacions del conseller, amb les
notes recent preses, és pràcticament improvisada, però és la
primera que en ve al cap i crec que seria objecte d'una
reflexió o almanco d'una consideració en relació a aquesta
qüestió, perquè si es fa un acord, si es fa un conveni, en
principi se suposa que totes les parts hi han de sortir
guanyant, deix a l'aire la pregunta: i nosaltres, que hi sortim
guanyant amb això?

Moltes gràcies, Sr. President.



TURISME /  Núm. 5 / 5 de març del 1997 101

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. M'agradaria dir als senyors diputats
si podem reduir la sonoritat dels telèfons mòbils, no demanaré
que els apaguin, però sí que redueixin la sonoritat i, per favor,
que quan l'utilitzin que surtin fora perquè això desconcentra al
portaveu que intervé. Els poden utilitzar, però, per favor,
redueixin el volum. 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, respeto a la petición de
documentación a la que se refiere el Sr. Quetglas, la verdad es
que ignoro por completo dónde está esta petición y por qué no
se ha contestado; yo creo que el Sr. Quetglas se contradice a sí
mismo al decir que el acuerdo tiene muy poco alcance, que lo
ha podido leer rápidamente, ni siquiera ha pedido el descanso
a que reglamentariamente tiene derecho para leer el documento,
que, como comprenderán no tiene ningún intríngulis especial,
y por otro parece acusar de alguna forma al Gobierno, en este
caso, de secretismo o de dar conocimiento a la prensa de cosas
de las que él no tiene. Yo lamento muchísimo que esa petición
de documentación no me haya llegado, desde luego la
desconozco, no sé qué es lo que ha podido pasar, sin duda algún
problema de tipo burocrático, pero a los hechos me remito, el
convenio ahí está o el acuerdo y, como se ve, no tiene nada de
extraño ni nada de complejo que haya podido producir que por
parte de mi conselleria haya habido algún inconveniente de
facilitarlo a los grupos parlamentarios. Por otra parte se
demuestra porque he pedido, inmediatamente, creo que al día
siguiente, no tengo la fecha aquí, pero pedí a la Sra. Consellera
de Presidencia que solicitara al Parlamento mi comparecencia
para explicar este acuerdo, de manera que eso lo hice, insisto,
rapidísimamente, precisamente porque el tema había surgido de
alguna forma en alguna pregunta parlamentaria y no quería
tener ningún problema de acusaciones de secretismo de hacer
esto al margen o de espaldas a esta cámara.

Bien, en cuanto a la calificación de esto como un
subproducto del acuerdo de las tres comunidades autónomas, yo
creo que no vale la pena detenerse ahí mucho más, la propia
calificación de subproducto y el tono y la forma en que se dice
esto, yo creo que ya se califican por sí mismos, no necesito
mayores explicaciones, he contado con detalle, incluso, cómo
nació este acuerdo, nació precisamente del viaje que
efectivamente hicieron los presidentes de Baleares y de Murcia
a Valencia, para firmar un acuerdo en materia fiscal, que el Sr.
Quetglas también desprecia olímpicamente, pero que yo creo
que ha tenido buenas consecuencias para la comunidad balear,
excelentes consecuencias, porque la posición después de todas
esas comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera ha sido común, y fruto precisamente de esa
comunidad de intereses, ha sido un excelente acuerdo de
financiación para la comunidad balear, por consiguiente me
parece que ese acuerdo ha sido formidable y si encima, como
subproducto ha dejado un buen acuerdo turístico, que el Sr.
Quetglas casi califica de inútil, porque alternativamente esto
pasa ... de inútil, esto ha sido un esfuerzo inútil, este acuerdo.

No sé qué quiere que le diga, le estoy explicando cuáles
son las razones del acuerdo, las he explicado, creo que con
bastante claridad, el alcance que tienen, la génesis del
asunto, y finalmente me hace una pregunta, que qué
tenemos que ganar, porque a su juicio los mercados
exteriores son de Baleares, y por consiguiente no tenemos
nada más que perder porque Murcia y Valencia nos van a
hacer la competencia en el extranjero en virtud de eso. Yo
no estoy de acuerdo con usted, yo no lo veo así, yo creo que
el mercado exterior es y va a seguir siendo claramente
mucho más propicio a Baleares que a otras comunidades,
que la promoción exterior que se pueda hacer del producto
sol y playa siempre va a favorecer a Baleares sobre
Valencia y Murcia, entre otras razones, precisamente porque
nosotros tenemos una cuota de mercado mucho mayor,
tenemos unas posibilidades de comunicación, de
accesibilidad y de presencia en los programas de tour
operators mucho mayor, y por consiguiente, en virtud de
nuestra proporción en el extranjero, toda promoción que se
haga en el extranjero del sol y playa español va a
beneficiarnos proporcionalmente a nuestro poder en ese
campo, porque lógicamente toda promoción de sol y playa
que se hace de España beneficia proporcionalmente a cada
comunidad en la medida que cada comunidad tiene una
cuota de mercado, la diferenciación de eso va por otros
cauces, no va por el cauce de la promoción en común.

Y respecto a los productos desestacionalizadores, yo
creo que tenemos mucho que hacer, y si Murcia y Valencia,
efectivamente se aprovechan también de esos productos
desestacionalizadores, pues mejor para ellos, pero a
nosotros nos conviene organizar cosas que supongan la
venida aquí de personas del extranjero. Y le diré, en
relación con esto que por ejemplo en el mercado británico
es muchísimos más conocido el producto golf peninsular, y
entre ellos el producto golf en Valencia o en Murcia, que el
producto golf en Baleares, por ejemplo, y esa es una de las
cosas que tenemos que corregir lo antes posible. De manera
que uno de los primeros acuerdos o de los primeros
productos en común que vamos a vender, son torneos de
golf en las tres comunidades.
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Insisto que, para mí, la venta de exterior, del producto de sol
y playa y de otros productos, nos va a beneficiar a nosotros y en
mayor medida seguramente, sin ninguna duda, a Murcia y creo
que también a Valencia, en virtud precisamente de las cuotas de
mercado que nosotros tenemos, pero naturalmente esto siempre
es discutible. Usted tiene miedo, parece a la competencia, y yo
le aseguro que no tengo ninguno, se lo decía antes al Sr. Sansó,
no hay ningún esfuerzo económico que al final no se haga en
conjunto por todos aquellos operadores que propician productos
en común. Después lógicamente cada uno de ellos tiene que
defender su propia cuota de mercado, pero para eso están
nuestras acciones, al margen, por completo, de las que pueda
hacer el Estado.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Algunes petites precisions i poca
cosa més. No he fet cap acusació al Govern de secretisme, fer
una acusació de secretisme sobre aquest document, seria d'una
enorme ingenuïtat, els espies amaguen els documents que són
importants i que tenen alguna rellevància en algun aspecte, i
aquest document, francament no és digne d'encobriment, el que
li dic és que no compleix les obligacions de facilitar la
documentació als grups parlamentaris quan aquests la demanen.
Jo no tenc cap inconvenient a facilitar-li, perquè segueixi la
pista si troba que ho ha de fer, de la nostra sol•licitud,
registrada dia 10 de desembre del 1996 i que no ha estat
contestada segons el fons de dades informàtics del Parlament,
ve clarament que no ha estat contestada aquesta sol•licitud de
documentació. Aquest és el tema, jo no l'acús de secretisme,
l'acús d'incompliment, i és un incompliment tan reiterat que ens
veim obligats, cada vegada que tenim ocasió, a posar-lo de
manifest per poder insistir en el tema que el Govern no
compleix els seus compromisos parlamentaris, i això en un
sistema democràtic parlamentari és una falta greu.

Sr. Conseller, subproducte és un terme tècnic, no significa
necessàriament una idea de despreci, subproducte és quan
existeix una línia de producció que a més del producte principal
produeix alguna cosa alternativa o derivada d'ella que també es
comercialitza, pot tenir tanta dignitat i moltes vegades molt més
preu que el producte principal, per tant vostè sap perfectament
que la benzina dels cotxes, com a subproducte del procés de
refinat del petroli, és un subproducte, però té una gran
importància econòmica, i un preu no gens despreciable, per
tant, subproducte és una terminologia tècnica, i en aquest sentit,
l'he usada, jo crec que efectivament aquest acord és un
subproducte de l'acord de finançament, acord de finançament
que bé se li intenta donar contingut amb coses com aquestes,
però jo crec que ara el Sr. González i Ortea que ens intenti
convèncer que les bondats del sistema de finançament
presumptament tendrà per a Balears el producte de la postura
conjunta de València, Múrcia i Balears, és pecar d'enorme
ingenuïtat. El sistema del finançament és producte de l'acord
entre el Sr. Pujol i el Sr. Aznar, i punt, això és el que és, que
ens beneficia, probablement sí, i tant de bo que sigui així, tots
ho desitjam, i el nostre grup ha donat suport a aquest sistema de
finançament en la mesura que esperam que beneficiï als
ciutadans de les Illes Balears, però que ens digui que el sistema
de finançament és producte d'aquest acord ens sembla d'una
tremenda ingenuïtat i no respon exactament a la realitat. 

Quant al tema de la promoció, no tenim cap por a la
competència, però del que parlam és d'esforç promocional,
i nosaltres, el dubte que ens plantejam és si vostè ens diu
que aquest acord se centrarà fonamentalment en l'esforç
promocional del turisme, del model turístic de sol i platja a
Balears, a València i Múrcia, el que ens demanam és quina
incidència tendrà aquest esforç promocional a cadascuna de
les comunitats autònomes i què hi sortirem guanyant
nosaltres amb aquest negociat, si l'esforç promocional
permet l'accés a mercats a què ara tenen més dificultats les
altres comunitats autònomes, amb quina mesura a nosaltres
ens poden compensar donant-nos un accés o permetent-nos
un esforç promocional semblant per guanyar quota al mercat
turístic espanyol, senzillament això, se suposa que en el
conveni hi guanyen les dues parts.

Vostè ens diu, no, és que no es preocupi, ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni un momentet, Sr. Quetglas. El Sr.
Lletrat m'informa que si parlen tant dins aquesta sala,
tendrem problemes d'enregistrament, els demanaria que
reduïssin les converses al mínim necessari, perquè llavors
no quedarà gravat i tendrem problemes.

Pot continuar, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President.

El Sr. Conseller ens diu que ell té l'esperança que amb
aquest acord, degut a la nostra pròpia potència turística
davant els mercats europeus, no hi sortirem perdent, i jo no
és això el que li deman, jo no li dic que per ventura no hi
sortirem perdent, jo el que li deman és, amb aquest conveni,
què hi sortim guanyant? Aquesta és la pregunta que
continua quedant a l'aire.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, el término
subproducto como término técnico subproducto o subproducte,
como usted lo quiera llamar, en castellano o en mallorquín, es
igual, es un término aséptico, ni técnico ni no técnico, es
aséptico, puramente, pero usted lo emplea de manera
absolutamente despreciativa, y a eso me he referido, al tono y
la forma en la que usted se ha referido como subproducto, no ha
dicho usted subproducto en términos técnico, sino en términos
absolutamente despreciativos, no diga usted que no, porque a
los hechos me remito y a sus palabra y a su tono que los demás
diputados habrán escuchado.

Que el acuerdo de financiación es un acuerdo
exclusivamente Aznar-Pujol y que no ha influido, pues mire
usted está equivocado pura y simplemente equivocado, en un
acuerdo de financiación de este alcance, intervienen muchos
factores, me imagino, uno de ellos, no sé en qué proporción
intervino, pero uno de ellos fue el acuerdo de determinadas
comunidades, y desde luego la valenciana, la murciana y la
balear, en un determinado sentido, usted se lo creerá o no, le
parecerá más ingenuo o menos, me es igual, pero que la postura
fue conjunta y que eso tiene un cierto peso, desde luego mucho
mayor del que pueda tener la sola comunidad balear, el hecho
de que vaya con otras comunidades, alguna de tanto peso como
la comunidad valenciana tuvo su importancia, usted la
desprecia también, bien, pues ha venido usted hoy en términos
muy despreciativos.

En cuanto a qué tenemos que ganar, usted dice que no
tenemos nada que perder, no, yo he dicho que no tenemos nada
que perder por supuesto, y que esperaba que con esto
tuviéramos cosas que ganar, y que saldremos ganando, vamos
a ver si me explico. Si usted va a vender sol y playa a Alemania
es evidente que nuestra cuota de mercado de sol y playa en
Alemania es muy superior a la cuota de mercado de Murcia, si
el Estado español vende sol y playa en Alemania, sol y playa
español, nosotros ganamos bastante más que Murcia, ganamos
en la medida en que nuestra cuota de mercado es una
determinada en esa área. Eso por un lado, en cuanto al sol y
playa, en cuanto a los productos especializados, vuelvo a decir
que lo que tenemos es que crear un mercado que en algunos
casos no existe, en algunos productos, insisto, el golf es uno de
ellos, en los que nuestro mercado es muy pequeño, porque
nuestra existencia es muy poco conocida, cualquier esfuerzo
promocional común con otras comunidades en este sentido nos
viene bien, no digamos en sentidos como el buceo, por ejemplo,
u otros deportes de aventura en los que prácticamente no
estamos en este momento en el mercado. ¿Qué tenemos que
ganar? Todo eso. Lo que yo le decía, me parece que al Sr.
Sansó, es que no sé si lo vamos a ganar o no, no sé si lo vamos
a conseguir o no, esto es un acuerdo de intenciones que vamos
a desarrollar, que consigamos más o menos el tiempo lo dirá.

Y respecto al incumplimiento en materia de documentación,
he empezado por pedir disculpas, porque efectivamente
ustedes han pedido una documentación e ignoro por qué
razón no se les ha contestado, en cualquier caso, lo que le
quería decir, porque efectivamente no puede caber el
achacarnos o atribuirnos ninguna mala voluntad en esa
respuesta. De todas maneras, Sr. Quetglas, no creo que
usted sea la persona más indicada para hablarme de
incumplimientos en materia de documentación,
recientemente hemos tenido algún ejemplo. Pero no quiero
entrar en eso.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Crec que ja està quasi tot dit, a
través de les diferents intervencions que ha tingut el
conseller, igual que els diferents portaveus crec  que està
suficientment explicat quin pot ser el contingut i l'abast
d'aquest document. En primer lloc, vull agrair la presència
del conseller, que només haver firmat aquest document ja va
demanar aquesta compareixença davant el Parlament per
poder-nos explicar als tots els grups polítics quin era l'abast
i el contingut d'aquest document, de totes maneres vull dir
que crec que és bo que comunitats autònomes que poden
tenir una oferta, i no solament uns oferta sinó una
problemàtica comuna, quant a l'oferta turística, puguin
arribar a acord de col•laboració, com és naturals, limitats,
però en determinats aspectes, i d'aquí ve que en la clàusula
primera hi ha una sèrie d'accions que s'anomenen d'una
manera molt genèrica, però que crec que sí que poden tenir
un fruit, que com ha dit molt bé el conseller crec que és
difícil ara fer una valoració positiva perquè com posa aquest
conveni la duració és de dos anys i jo crec que el moment
d'analitzar-lo i de valorar-lo ha de ser quan hagi acabat la
vigència d'aquest conveni, no voler-lo valorar abans de ni
tan sols posar-lo en marxa.

Crec que hi ha temes com puguin ser peticions, com ha
dit el conseller, davant la mateixa administració central o
l'administració europea, fa que tres comunitats autònomes
tan importants i d'un pes específic tan important en matèria
d'oferta turística com són la valenciana, la murciana i la
balear puguin tenir més pes i puguem aconseguir més coses
per a nosaltres. Després també en temes com pugui ser
promoció, deixant ben clar, com és natural, que cadascuna
de les comunitats tenim una oferta turística bastant
diferenciada, però sí que hi ha elements comuns que fan que
puguem tenir una promoció conjunta en determinats
aspectes i no el nostre grup no té cap temor què això ens
pugui perjudicar i no el tenim no tan sols pel document, que
crec que el document, com he dit, és un document molt
generalista i que no aprofundeix molt, no el tenim perquè
nosaltres creim en la responsabilitat que pugui tenir el
Govern que en l'exercici de la responsabilitat que tengui el
Govern crec que no donarà cap passa endavant que pensi
que pugui perjudicar les nostres illes. 
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Per tant, res més, Sr. Conseller. Vull dir-li que el nostre grup
dóna suport a l'acció del Govern quant a la firma d'aquest
conveni i a la vegada que ho sol•licita, d'haver sabut arribar
també a acords amb altres comunitats, que crec que això ens
pot servir d'exemple per altres temes, no sols en turisme, per
altres temes que crec que la unió de comunitats que estan dins
una àrea com és la mediterrània i que poden tenir una
problemàtica molt comuna en determinats moments, idò faci
que davant determinades administracions en sortim beneficiats.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Nada más darle las gracias al Sr.
Palau por sus palabras de apoyo por parte del Grupo Popular
que, lógicamente, es el que, en definitiva marca las líneas de
trabajo del Gobierno de la Comunidad. Sí quiero decirle que de
todo lo que ha comentado usted lo que me ha gustado más es
esa ausencia de temor; por parte, sin embargo, de algún
diputado, de algún grupo, se ha manifestado, porque realmente
el temor a la competencia nos conduciría a un callejón sin
salida. Yo creo que en materia turística, lejos de tener temor a
las competencias que nos puedan hacer otras regiones españolas
o incluso otras regiones del Mediterráneo o de fuera del
Mediterráneo es un camino equivocado. El camino es conseguir
que nuestro producto sea indiscutiblemente creador de esos
mercados y que tenga siempre algo que ofrecer distinto y mejor
que los demás, per se, independientemente de que después cada
uno trabaje de la manera que considere más conveniente para
sus propios intereses.

De manera que, por mi parte, tengo que decir que,
efectivamente, si se presenta la oportunidad de hacer otros
convenios con otras comunidades autónomas, otros acuerdos e
incluso, como digo, con otras regiones o países del
Mediterráneo o de otros lugares aparentemente competidores,
yo creo que siempre que podamos extraer de ahí algún
beneficio, y casi siempre se puede extraer algún beneficio,
como digo, de aquellos que tienen productos similares que
vender, creo que son interesantes y que debemos ir por ese
camino y que haremos lo posible por ir. 

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No hi ha torn de rèplica. Conclòs
el debat d'aquesta compareixença, aquesta presidència
agraeix la presència del Sr. Conseller.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 707/97, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística de les Illes Balears.

I passam ara al debat de la proposició no de llei número
de registre d'entrada 707/97, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la promoció turística a les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el
diputat Sr. Marí, pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta proposició no de llei ve donada perquè, com totes
les senyores i senyors diputats saben, any rera any es vénen
realitzant campanyes publicitàries, principalment al Regne
Unit, que moltes vegades no tenen res a veure amb la
realitat turística de les nostres illes. Aquestes campanyes
gairebé sempre van dirigides a un turisme jove, de baixa
qualitat i poc respectuós amb l'entorn i amb la resta de
turistes o ciutadans que viuen a l'indret on es produeix
aquesta pràctica turística que, bé és cert, són zones molt
localitzades però que, evidentment, fan que això tengui, o
almanco això nosaltres pensam, una repercussió a nivell de
totes les illes, no tan sols en aquests petits indrets, ja que
quan una persona se'n va a una agència de viatges, a un tour
operator a Anglaterra o a Alemanya i demana per anar a un
indret concret de les nostres illes no ho té tan localitzat, que
aquesta pràctica, únicament, es realitzi a un punt concret,
sinó que ell veu les Illes Balears com un conjunt, com una
oferta turística i, anant més a llocs concrets veu o bé
Mallorca, Eivissa, Menorca, o llocs així. 

Per tant, el que vull dir amb això és que consideram que
aquestes campanyes són unes campanyes que tenen una
repercussió molt negativa per a les nostres illes. Com dic,
també aquestes van dirigides, gairebé sempre, a un segment
de turisme de baixa qualitat, un turisme jove i al qual
s'anuncia una sèrie d'activitats que normalment no són així,
almanco aquesta és la idea que nosaltres volem vendre o
crec que des del Govern o des de la mateixa promoció que
es fa de les nostres illes no és aquella que volem vendre i
molt manco aquella que més ens convé. Per altra banda
també he de dir que aquest turisme és un turisme molt
estacional, perquè únicament ve durant tres mesos o quatre
i, per tant, també és un element que crec que hem de tenir
en compte. Si, per una banda, com dic, fa que es doni una
imatge de les nostres illes que no és la més convenient i, per
l'altra banda, és un turisme molt estacional, idò crec que des
de les institucions, des del Govern, des de la Conselleria de
Turisme, s'haurien de prendre mesures per tal de, no
prohibir-ho, perquè evidentment no es pot prohibir, però sí
vigilar i prohibir i demanar responsabilitats a qui la tenen,
que són aquests tour operators que operen a les nostres illes
i que són els responsables d'aquestes campanyes
publicitàries que, com dic, crec que són perjudicials per a
les nostres illes.
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Per tant, nosaltres hem presentat aquesta proposició no de
llei amb tres punts d'acord que desenvoluparé a continuació i
és, en primer lloc, que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a dur a terme un seguiment
i un control rigorós de totes les campanyes publicitàries i de
promoció turística de les nostres illes dins i fora de la
Comunitat. Crec que això és una exigència ben normal, ben
lògica, perquè si no es du un control rigorós d'aquestes
campanyes malament es poden demanar responsabilitats, si
aquestes no es tenen a la realitat. 

En el punt B deim: "Vetllar per la veracitat i el bon nom de
les nostres illes respecte de les campanyes publicitàries de
promoció de qualsevol indret de la Comunitat"; pensam que és
vital que la conselleria vetlli per la veracitat de totes les
campanyes publicitàries de les nostres illes, tant de forma
global com individual i també persones i que s'ajustin a la
realitat del que, en aquest indret, s'ofereix i es dóna.

I pel que fa a l'apartat C, és instar, des del Parlament, el
Govern de la Comunitat Autònoma a actuar de forma legal amb
tot rigor davant els representants legals, a la nostra comunitat,
dels responsables de campanyes que no s'ajustin a la realitat i
siguin enganyoses i perjudicials per al bon nom turístic de les
nostres illes. És evident -jo crec que tots hi estarem d'acord-
que tots els tour operators que fan aquestes campanyes tenen els
seus responsables legals a les nostres illes i, per tant,
correspondria al Govern de la Comunitat Autònoma demanar
responsabilitats d'aquestes campanyes enganyoses, si és que
s'han produït, i no només demanar responsabilitats, hi ha un
sistema, fins i tot, de sancions, si de cas això afecta al bon nom
i a la veracitat d'aquestes campanyes. 

Per tant, jo simplement no m'allargaria més. Només vull
demanar el vot favorable a tota la resta de grups perquè crec
que és una proposta que és de sentit comú que sigui aprovada
per tots nosaltres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Seguidament passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el diputat
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull dir que si ens
veim avui obligats a tractar iniciatives com aquesta és
perquè és una conseqüència del model turístic que hem triat;
per tant, abans parlava amb els meus companys d'escó sobre
una expressió catalana però que digui alguna cosa així com
"qui sembra vents recull tempestes",  que no sé si és molt
correcte dir-ho així, en català, però..., és a dir, si hem triat
un model turístic de masses, un turisme massiu barat com el
que ahir debatíem, lògicament no ens hem d'estranyar que
aquest turisme, que ve, bàsicament, com a mínim el que
tenim a Eivissa, d'Anglaterra, sobretot el més barat, és un
turisme jove que vol gresca, que vol sexe, que vol alcohol,
que provoca borratxeres, gresques...; evidentment; què ens
esperàvem?, què volem?; si nosaltres el que promovem és
un turisme barat, és un turisme de baixa qualitat, no podem
esperar que siguin sans, que siguin persones bones i
educadetes i que es comportin com si fossin gentlemans,
perquè no són els gentlemans anglesos, que ens vénen a
visitar, no són els gentlemans, precisament; tots sabem qui
és que ens ve a visitar.

Per tant, òbviament ara el que ens proposa el Grup
Socialista és que el Govern balear procuri que no
s'excedeixin massa aquestes campanyes que fan alguns tour
operators dient que a les nostres illes es pot fer el que es
vulgui i que sexe, drogues i rock and roll. Bé, idò és difícil;
què podem fer des del Govern balear?, a més, el Govern
balear, gran defensor de la lliure competència, poca cosa pot
fer; no pot agafar els tour operators pel coll i dir-los que no
poden dir, a partir d'ara, que això és sexe, drogues i rock and
roll, les illes. Bé, idò ho poden fer, si els dóna la gana; a
més tenim tradició, en aquestes illes, i ho coneixem molt bé,
que els tour operators han fet i desfet el que els ha donat la
gana: han marcat els preus del paquet turístic, han marcat -
quasi m'atreviria a dir- bona part de la política turística
d'aquesta comunitat, els tour operators; per tant és una mica
ingenu pretendre, ara, vetllar per la veracitat i bon nom de
les nostres illes respecte de les campanyes publicitàries i de
promoció. 

Crec que és d'una bona intenció d'ingenuïtat; a vegades
a mi se m'acusa de romàntic i jo crec que en aquest cas el
romàntic és el Grup Socialista. Afortunadament no estic
totsol en el romanticisme; avui s'afegeix també el Grup
Socialista i estic molt content que entrin, també, al club del
qual, fins ara, n'era l'únic soci. Per tant crec que és una mica
incoherent, com dic, fins i tot incoherent -i em dirigesc al
Grup Socialista- que, com ahir, es fomenti i es cregui que
està bé continuar amb la política que es du ara de turisme
massiu i, per altra banda, intentar fer que siguin campanyes
quasi moralistes de dir que sí, que vengui turisme molt
barat, no hi ha problema perquè això és la nostra
supervivència econòmica, però hem de fer campanyes, hem
d'anar alerta perquè els tour operators no es passin i que això
que vagin dient que aquí es pot fer el que es vulgui i tal,
això no està bé perquè això afecta el turisme familiar i tal;
home!, jo aquí denot certa incoherència en el que és la
defensa d'un model que nosaltres pensam que és
insostenible i que lament; interpret que el Grup Socialista
sembla que va per aquesta línia i com a mínim, també, en
conseqüència amb el que vaig sentir en el debat d'ahir
horabaixa, però bé, en qualsevol cas, com que estic content
que hagin entrat al club dels romàntics votaré a favor
d'aquesta proposició no de llei. 

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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:

Gràcies, Sr. President. També form part, ara mateix, del
club dels romàntics i, potser, dels utòpics, per afegir-li un altre
qualificatiu, i estam d'acord amb part de la intervenció del Sr.
Balanzat. Vull manifestar el meu suport a la proposició no de
llei socialista perquè pens que el model turístic que tenim de
masses no ha de llevar, en absolut, que per part de
l'Administració hi hagi aquest control rigorós de totes les
campanyes publicitàries, aquest vetllar per la veracitat del bon
nom de les nostres illes, sobretot del tipus d'imatge que donen
les nostres illes i, finalment, per actuar de forma legal i amb
rigor davant els representants legals d'aquests tour operators. 

Suposam que hi haurà una bona resposta per part de tots els
grups parlamentaris; com ha dit el proposant senzillament és
una qüestió de seny, allò que es demana, allò que s'insta el
Govern i, per tant, suposam que no hi haurà cap problema en
l'aprovació d'aquesta proposició  no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el diputat Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, li vull dir que en principi
tendrà el nostre suport a aquesta proposició. Ara bé, voldria dir
un parell de coses, en el sentit que fa anys ja vaig tenir ocasió
d'assistir a una d'aquestes fires turístiques, la de Berlin, i una de
les preocupacions dels tour operators era que, plantejat a certes
zones, deien que s'intentava almanco promocionar aquestes
zones d'una manera diferent d'així com s'havien promocionat
però temien que ja fos massa tard. Aleshores també posaven
uns anys per endavant per saber si realment aquests esforços
que feia el Govern balear i els empresaris de les illes serien
massa tard quant a dur un turisme diferent del que havien
tengut fins ara. Jo dic això perquè, davant la seva intervenció -
vostè molt bé ho ha dit- contínuament veim campanyes de certs
tour operators promocionant les illes d'una manera molt diferent
de la idea que contínuament veim que per part del Govern se'ns
intenta inculcar, d'augmentar en qualitat i no en quantitat;
aquesta és una de les frases que el President Matas diu
últimament i que des de la Conselleria de Turisme sembla que
es fan esforços en aquest sentit.

Per posar un exemple del que vostè, de qualque manera,
insinuava, clar, davant l'opinió pública que compra una
promoció, quan compra una zona la compra amb totes les
campanyes que li fan, no només amb la que li fa aquell tour
operator, sinó que es menja també totes les campanyes dels
altres tour operators i, per posar-li un exemple clar, no és el
mateix vendre un restaurant de qualitat a una zona a on
realment tengui aquesta qualitat que el mateix restaurant,
encara que pugui tenir aquesta qualitat, és molt diferent si
es ven a una zona d'aquestes més degradades. En aquest
sentit el nostre grup vol manifestar, una vegada més, que la
imatge de qualitat que tots ens esforçam a donar a les Illes
Balears no està tan arrelada com desitjaríem, però un que ha
pogut visitar els països com Alemanya o Anglaterra ha
pogut comprovar que la imatge que es té de les illes no és la
que a vegades volem transmetre aquí, i això és el més
perillós. Quan hom assisteix a una fira i veu com hi ha 170
països que exposen els seus productes, realment és trist
veure que el producte de les illes s'ha de vendre, de qualque
manera, intentant rebutjar aquestes imatges que hem anat
creant.

Per tant jo crec que la proposició d'avui del Grup
Socialista està bé. No voldria passàs el de sempre, em tem
que pot passar, que el Grup del PP li digui que ja s'està fent
i que, de qualque manera, aquesta proposició..., ja ho fan
per ells mateixos i no importa que dels grups de l'oposició
els diguem el que han de fer. La veritat és que si es produeix
aquest fet els haurem de recordar contínuament el que
podem llegir a la premsa. Per tant, jo crec que veure cada
dia alguna notícia d'aquestes, alguna notícia del Club 18-30,
que és un dels que podríem posar com exemple del turisme
que no hauria de venir a aquestes illes, jo el que els
demanaria, si l'excusa és que ja es fa, són els resultats del
que fan, perquè de moment no els podem veure, però jo
esper que aquesta proposició serà aprovada, aquesta
proposició té bones intencions perquè dur un seguiment i un
control rigorós crec que és bo per a la nostra promoció i
actuar de forma legal en contra d'aquestes propostes també
crec que és bo. 

Li vull manifestar que els tour operators, fins ara, han
estat molt exigents en el sentit que ells han vengut i han
exigit, certs tour operators, avui, vostè sap com jo que
exigeixen moltes coses perquè han de vendre el seu
producte. Aleshores, si dins el possible, des del Parlament,
podem fer que altres tour operators que no exigeixen això
sinó més bé al contrari, duen un turisme que no ens
interessa en aquests moments, anem ajudar a aquests tour
operators que realment vénen aquesta imatge que volem
vendre. És per això que el punt tercer de la seva proposició
crec que és bo perquè supòs que durem a actuar davant tour
operators que jo diria impresentables i no davant els tour
operators que, de cada vegada més, col•laboren amb aquesta
política de la qualitat i que crec que és la intenció de
continuar en aquest camí. Per tant ja li dic que el nostre grup
li donarà suport, esperant que, per una vegada, el Govern no
ens contesti que ho fan, sinó que realment puguin demostrar
que es fa aprovant aquesta proposició i donant uns resultats
posteriors. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Intentaré fer una intervenció el més
rigorosa possible, ajustant-me a la realitat que passa avui en dia
i tampoc sense voler extremar cap dels esdeveniments que
puguin haver passat o que hagin de passar. 

A mi m'agradaria començar pel fet que a les propostes
d'aquesta proposició es parla, fins i tot, d'un control rigorós de
totes les campanyes publicitàries de promoció de les nostres
illes dins i fora de la nostra comunitat. Crec que és conegut de
totes les senyores i els senyors diputats que l'òrgan encarregat
de la promoció de les nostres illes és Ibatur, una empresa
depenent de la Conselleria de Turisme del Govern balear i que
Ibatur s'encarrega de la promoció de les illes a nivell local, a
nivell nacional i promoció, també, a l'estranger amb
col•laboració amb Tour España. Després hi ha un altre tipus de
promoció que és la promoció que puguin fer els diferents tour
operators que, com és natural, com a agents que han contractat
un producte de les nostres illes i que volen vendre, dins la
legítima llibertat que tenen de promocionar el seu producte
perquè si no tots serien iguals, com és natural, cadascú fa un
fulletó el més atractiu possible, fins i tot moltes vegades amb
diferències de preus, oferint els mateixos productes. 

Després hi ha, que potser és el que més ens ocupa o potser
és el motiu d'aquesta proposició no de llei, els comentaris o els
escrits que puguin aparèixer en diversos mitjans de
comunicació que, afortunadament, també hem de dir que no
apareixen massa sovint, però que quan apareixen, d'un sol
comentari, se'n parla més que de 500 bons; quan apareix un
dolent, se'n parla molt més que de 500 bons, i aquests
comentaris o aquestes notícies no apareixen només de punts
turístics de les Illes Balears, sinó que apareixen de diferents
punts turístics, tant a nivell nacional com d'altres zones
turístiques. Jo record ara que no fa molt de temps que vaig
escoltar per la ràdio que una determinada revista turística
posava La Manga del Mar Menor més o manco com un drap brut
perquè deia que era un producte impresentable, etc., etc. 

Per què poden venir aquestes campanyes o aquestes
informacions, podríem dir, tendencioses? Idò per molts de
motius. En primer lloc, la llibertat d'expressió que té qualsevol
periodista que fa un article i baix del seu punt de vista o perquè
no li agrada un producte, expressa la seva opinió personal en un
mitjà de comunicació. Altres vegades podrien venir, fins i tot,
idò què diria jo...?, no hem d'oblidar que vivim dins un món
competitiu, un món turístic on tenim competidors al nostre
voltant molt importants, que Balears és la comunitat autònoma
que més turisme té i, per tant, som el punt de mira de tots els
nostres competidors i de tots els mitjans de comunicació, fins
i tot, que escriuen sobre aquest tema.

Dit això, ja entrant al fons de la qüestió, vull dir que, per
les notícies que jo tenc, durant aquest any Ibatur no té
constància -i sembla ser que tot va enfocat al Regne Unit,
però podríem parlar de campanyes a altres llocs, perquè
també en surten, de notícies dolentes- que al Regne Unit hi
hagi cap campanya de tour operators destinada a oferir als
joves que passin vacances a les nostres illes i que es basin
només en sexe, alcohol i altres desmesures que s'han
anunciat aquí. Per tant, crec que..., no, no, no riguin, senyors
diputats, que he vengut documentat i duc les còpies de tots
els fulletons dels tour operators que si volen els puc
ensenyar, el que ofereixen d'Eivissa, el que ofereixen de
Menorca, el que ofereixen de Mallorca i el que ofereixen,
fins i tot, de les Illes Canàries; per tant, això que els dic no
és un invent meu, sinó que ho duc aquí, i precisament,
curiosament, els he volgut dur de Club perquè sembla ser
que és el tour operator que més es presta a aquest tipus
d'oferta. No és el mateix oferir un producte pels joves que
dins la publicitat hi hagi l'oferta concreta d'aquestes coses.

Per tant, allò que sí -i crec que no importa que ho hagi
detectat Ibatur- crec que tots els senyors i les senyores
diputats que som aquí hem detectat en certs moments
determinades promocions; per exemple record l'any passat
que hi va haver un tour operator determinat que va posar
una tanca publicitària que es va fer retirar i que, d'alguna
manera, era un reclam per poder vendre més, i també hem
notat determinats articles que fan mitjans de comunicacions,
i això no ho podem negar i efectivament és així, però també
vull dir una cosa: què pot fer el Govern balear des d'aquí per
prohibir a un mitjà de comunicació anglès o francès o
alemany, el que sigui, que escrigui un article sobre Eivissa,
o sobre Formentera, o sobre Mallorca, o sobre Menorca?; no
tenim cap capacitat per prohibir, només podem fer allò de
contrarestar amb les nostres notícies, que puguem generar
en aquests països notícies favorable i notícies que, d'alguna
manera, desmenteixin el que ells han fet. Allò que sí s'ha de
tenir en compte és el que es ven als diferents països, i no
només al Regne Unit, perquè gent jove, en ve del tots els
països, una oferta de varietat i una oferta amb al qual pot
venir turisme de tercera edat, turisme familiar i turisme
jove. A més, jo vull dir aquí públicament que jo no estic
contra el turisme jove perquè, si miram les enquestes i les
estadístiques, els percentatges dels visitants a les nostres
illes, si rebutjàssim el turisme jove és el turisme que més
quantitat té, i no vol dir que ser jove ja sigui ser un mal
turista. 
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Però vull anar més endavant. Anant a revistes, la darrera
revista que sembla ser que s'ha publicat, que un determinat
mitjà de comunicació ho va fer al país d'origen i llavors n'hi va
haver un altre local que es va encarregar de transmetre-ho, que
es diu la revista The Face. Aquesta revista, efectivament, va fer
un article que parlava d'Eivissa; no és només el que deia la
revista, sinó el comentari que llavors hi va posar el periodista
que ho transmetre també al mitjà de comunicació de Balears,
perquè això de orinar en las mesas de billar de Sant Antoni no
en posava res, la revista, s'ho va treure ell i també li va afegir,
etc., etc.; però jo els vull dir, senyores i senyors diputats, que
aquesta revista té una tirada de 112.388 exemplars, només;
llavors els diré altres articles que es fan, favorables, quina
tirada d'exemplars tenen, també, perquè s'ha de valorar tot, el
que he dit abans; clar, una dolenta, com és natural, una poma
podrida dins un cistelló se li fa molt més cas que a totes les
altres bones.

Tour operators. Els havia començat a dir que jo he examinat
la documentació que hi ha aquí; no crec que hi hagi cap tour
operator dels que jo tenc aquí -i si en coneixen algun m'ho
diguin- que d'alguna manera faci una promoció nefasta del que
són les Illes Balears. Però els vull dir més: Oficina espanyola
de turisme, signat pel director de l'Oficina espanyola de turisme
i que diu: "En el texto -comença aquí (...)- no encuentro nada que
pueda resultar ofensivo para Baleares. Se trata de un producto
ofrecido a gente joven y, como es natural, se habla de pasarlo
divertido. Habla de discotecas a 5.000 pesetas la entrada -escoltin
bé, 5.000 pessetes l'entrada- Por tanto no es producto para la
masa indiscriminada sino para gente joven con poder adquisitivo".
Això és el que pensen a Anglaterra d'aquestes ofertes; quan es
parla d'entrades a discoteques de 5.000 pessetes, que és el que
surt a aquests fulletons, jo crec que no parlam de dur un turisme
de massa, un turisme amb poc poder adquisitiu, que només
s'engata, que només... Naturalment, quan compren al seu país
no els podem fer un casting i dir: "vejam, aquest senyor, quan
vendrà a Eivissa, quan vendrà a Formentera, quan anirà a
Mallorca, beurà en excés, s'engatarà, farà un crit, farà això...?";
home!, ja seria massa que diguéssim que volem que venguin,
que gastin molts de duros però que vagin pel carrer ben
formadets, callats i que, bé, que beguin molt d'alcohol perquè
per descomptat és el que interessa els diferents comerços, que
consumeixin el màxim, però que no s'engatin, a més; home!, ja
seria massa. Per tant jo crec que s'ha de ser rigorosos i valorar
això en els termes que té.

I anant a allò que els deia dels impactes en reportatges que
es fan als països que més o manco ens nodreixen de turistes,
vull dir que per exemple a Alemanya hi ha hagut: Mallorca, 633
impactes que representen 160 milions, Menorca 84, 21 milions,
Eivissa 59, 23 milions, i després Formentera 21, 8 milions.
Això a Alemanya. A Anglaterra: Mallorca, 157 reportatges, 60
milions, Menorca 8, 11 milions, Eivissa 15, 18 milions, i
després el total de Balears 171. Jo per què els dic això? Els dic
això perquè d'alguna manera prenguem consciència del fet que,
malgrat que és molt greu que surti una notícia negativa de les
illes i una notícia que d'alguna manera ens vol fer mal i hem de
ser conscients que és així, però parl de la notícia que va sortir
temps passat a The Face, que són 112.000 exemplars, i en canvi
totes les notícies que s'han generat, i hem de dir també d'alguna
manera positiva des d'Ibatur o des fins i tot dels mateixos tour
operators parlant bé de les nostres illes són 90 milions. Pensem
en la comparació; per tant dic que hem de ser rigorosos i
valorar cada cosa pel que és. 

Per tant, entrant en el fons de la proposició no de llei, jo
el que vull dir és que pràcticament el Govern balear està
darrera tots aquests temes. El Govern balear, a través
d'Ibatur, té un seguiment constant a través de les oficines de
turisme i a través, fins i tot, de relacions públiques que té en
alguns països, de tots els esdeveniments diaris, de totes les
notícies que surten tant en televisió com en mitjans de
comunicació ja siguin diaris, ja siguin revistes. I què pot fer
davant això?, contrarestar; el que no podem fer és detenir un
periodista perquè s'ha passat, i potser nosaltres pensam que
s'ha passat; ell si ho escriu serà pel seu criteri o serà influït
per una altra cosa. No podem tampoc generar normativa que
puguem aplicar en aquests països. Per tant, crec que l'única
cosa que podem fer és el que es fa i com que es fa -ja m'ho
havia anticipat aquí el Sr. Sansó- votarem en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem, a continuació, al torn de
rèplica i donaré la paraula al Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull agrair als grups que han manifestat el suport
a aquesta proposició no de llei i, bé, simplement vull dir al
Sr. Balanzat que jo crec que està bastant afectat per la seva
proposta d'ahir, la seva proposta de llei, i en un sentit el que
li va caure malament és que l'acusasin de romàntic; jo li vull
dir que jo no em sent gens romàntic, sinó que simplement,
amb aquesta proposició no de llei, el que demanam és la
responsabilitat del Govern davant fets que es produeixen i
que creim que el Govern de la Comunitat Autònoma hi té
responsabilitats i, per tant, hauria d'actuar d'una manera més
contundent del que vostè fa. Per altra banda he de dir que
des del Grup Parlamentari Socialista no estam gens en
contra ni del sexe, ni de res de tot això, i a més crec que és
una cosa molt saludable, a més; però del que estam en
contra, des del Grup Parlamentari Socialista és del fet que
es vengui sexe quan aquí no venem sexe, aquí venem
vacances per divertir-se. Si després, a més d'això, hi troben
el sexe o hi troben altres coses, idò molt bé. Per altra banda,
en allò que no estam no estam perquè crec que és una cosa
dolenta, és que es pugui vendre i es pugui fer publicitat del
fet que aquí poden trobar droga, poden trobar llibertat de
beure alcohol tant com vulguin i que, a més, podran fer el
que creguin més oportú: rompre paperes, rompre
contenidors de fems i altres. Per tant, que quedi clar que
romanticisme, no. 
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Aquí ja contestaré una mica allò que diu el Sr. Palau: no
estam en contra del turisme jove, no hi hem estat mai, del que
estam en contra és del que acab de dir, que es faci aquesta
propaganda enganyosa que aquí, en alguns indrets de les
nostres illes, es pot trobar una casta d'oferta que no és real, i
aquí és allà on s'ha d'actuar, per part del Govern, perquè
malgrat el que diu vostè, Sr. Palau, vostè sap que sí que hi ha
tour operators que fan aquesta casta de publicitat, vostè ho sap,
i això llavors ve repercutir en els mitjans de comunicació, però
no és primer el mitjà de comunicació i després ja veurem què
farem, és primer el tour operator que fa aquesta casta d'oferta i
llavors els mitjans de comunicació. 

Jo trob estrany, sobretot per part de vostè, Sr. Palau, que,
per desgràcia la vivim molt d'aprop, tant vostè com jo, aquesta
casta de publicitat enganyosa que es dóna en alguns indrets de
les nostres illes, però concretament allà a on vostè n'és ben
conscients, que tots dos hi vivim a prop, i em referesc,
concretament, perquè la resta de diputats ho sàpiguen, a Sant
Antoni, on hem pogut veure com s'ha fet publicitat d'aquest
indret dient que és un indret per a joves; fins i tot alguns tour
operators recomanen a famílies que demanen fer vacances a
Sant Antoni els mesos de juliol, agost i setembre, que no
venguin a Sant Antoni; els recomanen que vagin a Santa Eulàlia
o a altres indrets de les nostres illes, senzillament pel fet que els
tour operators, molt conscientment i que crec que és el més
normal del món, comercialment no poden dur una família dins
aquests joves que prèviament els han dit que podrien fer tot el
que els donàs la gana, que allò era ca seva, a aquests joves que,
com he dit abans, no són d'una alta qualitat; perquè el Sr. Palau
també vol mesclar que pel fet de pagar 5.000 pessetes per entrar
a una discoteca ja vol dir que són bons; no, no ens enganyem,
aquests tour operators duen aquests turistes a Sant Antoni, els
posen dins un saló, els fan un meeting, que diuen ells, i els
venen tot el que ells tenen per vendre: la visita a aquesta
discoteca que vostè diu, un beach party, una barbacoa..., i els
deixen sense un duro, i a més un parell de (...) d'aquests que tot
es ven. Jo crec que voler relacionar que pel fet de pagar 5.000
pessetes per entrar a una discoteca ja és un turisme d'alta
qualitat és enganyar-nos a nosaltres mateixos.

Per altra banda jo, l'única cosa que deman amb aquesta
proposició no de llei, i el que trob estrany és que no s'aprovi, és
que el Govern actuï davant aquesta publicitat enganyosa i que
vostè sap, malgrat ho vulgui disfressar dient que és un mitjà de
comunicació, que això existeix, i si de cas no existeix no haurà
d'actuar, però si existeix, com nosaltres sabem que existeix,
crec que sí que hauria d'actuar, i és inútil demanar que tal
vegada recapaciti el seu vot en contra, però crec que és que diu
que no simplement perquè ve des de l'oposició, no perquè
aquest problema no hi sigui ni tampoc perquè la proposta que
nosaltres feim no sigui perfectament fàcil d'aprovar, perquè és
una proposta que simplement es demana que el Govern
exerceixi la seva responsabilitat.

Potser em queda alguna cosa per dir, però jo crec que
més o manco això és el que li volia dir. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contrarèplica, grups que
vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que tots estam d'acord
amb el contingut d'aquesta proposició no de llei. Jo no he dit
en cap moment... Vostès em diuen: "nosaltres demanam
responsabilitat al Govern". Nosaltres també, i que
l'exerceixi, però no s'han de demanar responsabilitats al
Govern per cada cosa que hagi de fer; el Govern, quan
forma govern, ja té totes aquestes responsabilitat inherents,
i una d'elles és aquesta.

Diu que no estan d'acord en publicitat com drogues i que
se'ls faci una publicitat que quan vénen aquí ho poden
rompre tot; nosaltres tampoc, i si en veiéssim una en
qualsevol d'aquests fulletó la denunciaríem, i el Govern
també. En això estam d'acord. Que és veritat, diu, que jo no
ho vulgui ignorar perquè és veritat... No, jo no ho ignor; jo
fins i tot duc fotocòpies d'aquestes campanyes i, a més -
també ho he dit abans- l'any passat a Anglaterra, no sé si era
l'any passat o l'altre any, hi va haver un determinat tour
operator que fins i tot va posar tanques publicitàries pel
carrer i també s'ha de reconèixer que hi va haver una acció
contundent -jo fins i tot crec recordar que el Consell Insular
d'Eivissa també ens hi vàrem dirigir- davant l'oficina de
turisme i davant, sobretot, l'agència que havia fet aquesta
publicitat perquè tenia sucursal a Espanya i es va fer retirar;
el que passa és que no vàrem poder fer més que retirar-la,
no podíem fer més.

Vostè parla de Sant Antoni. A mi fins i tot m'agradaria
dir-li aquí que a mi em sap molt de greu quan es parla de
determinats aspectes negatius del turisme que es tregui Sant
Antoni. Sant Antoni és una zona turística més de Balears, és
una zona turística que ha estat pionera en el turisme, una
zona on es fan molts d'esforços per millorar i crec que s'ha
aconseguit, i crec, com diu el refrany en castella que en
todas partes cuecen habas i, per tant, els problemes que
pugui haver-hi, que sí que n'hi ha, de problemes, com he dit
abans, de remor, de crits, que rompen coses, etc., ja ho
sabem, i problemes d'ordre públic, però poden ser a
qualsevol banda. 
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Quan jo he parlat -que n'he parlat només perquè està escrit-
que diu aquí que turisme de 5.000 pessetes "no es un producto
de masa indiscriminada sino para gente con poder adquisitivo",
naturalment que és gent amb poder adquisitiu, si no tenguessin
poder adquisitiu no pagarien les 5.000 pessetes d'una discoteca,
i estic segur que quan paguen les 5.000 pessetes d'entrada a una
discoteca durant els 7 dies o els 14 dies els queda alguna cosa
més per gastar.

Mitjans de comunicació, què hem de fer? Jo li vull treure
això. Què vol que faci la Conselleria de Turisme quan surt en
un mitjà de comunicació, sigui estranger o sigui local, quan
surti això? Aguantar-se; o no és el que hem fet tots?, aguantar-
nos i intentar, amb un article següent en aquest país, desviar
aquesta informació i fer veure que no és així, però aguantar-
nos. Si algú té un altre sistema per prohibir això que m'ho digui,
però jo crec que no es pot fer, que és el que fa el Govern i creim
que feim nosaltres.

Vostè ha dit que no la votam a favor perquè ve de l'oposició.
No, precisament li ho vull tornar a repetir: no la votam a favor
perquè tot el que hi ha en aquesta proposició no de llei i que ho
assumim i que crec que és molt important, és que és
precisament tot el que fa en aquest moment el Govern i Ibatur,
i no pot fer res més. Per tant, crec que aprovar responsabilitats
del Govern en un tema on ja les té, jo crec que no seria
congruent. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Esgotat aquest debat, passam
seguidament a la votació del text de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Vots a favor, 8; en contra,9 ; abstencions,
cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, una vegada esgotat l'ordre del
dia d'avui, s'aixeca la sessió.
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