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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió. En
primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Joan Marí i Tur.

I.1) Pregunta RGE Núm. 564/97, de l'Hble. Sr. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedició de carnets de guia intèrpret de turisme.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al primer punt de l'ordre del dia que
són preguntes. Per formular la primera, té la paraula el Sr. Triay
i Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Turisme. Aquesta és una pregunta que està
formulada per escrit fa quatre mesos però a la vista que no ha
tengut resposta per escrit la formulam oralment per no deixar
passar més temps per conèixer l'opinió del Govern sobre
l'expedició de carnets de guia intèrpret de turisme.

Les preguntes que li formul, que són les que vénen a l'escrit,
són: quins requisits exigeix el Govern per a l'expedició del
carnet de guia intèrpret de turisme?, i la inscripció en el
Registre d'informadors turístics?, quines persones han estat
inscrites en el Registre d'informadors turístics a partir de
l'entrada en vigor del Decret 112/1996 sobre habilitació de
guies turístiques a les Illes Balears, o sigui, des de dia 5 de
juliol del 1996?, i amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest
decret 112/1996, a quines persones sense títol espanyol han
expedit carnet de guia intèrpret de turisme i en quines
disposicions normatives i títols personals s'ha basat la seva
habilitació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller González Ortea.

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Triay, contestando, efectivamente, a su
pregunta, los requisitos que exige el Gobierno para la
expedición del carnet de guía turístico se contemplan en el
Decreto 112/96 sobre habilitación de guías y la posterior
Orden de desarrollo de 26 de mayo de este año, que todavía
no está publicada por ser de 26 de mayo y, como digo, de
fecha extraordinariamente reciente.

En cuanto a las personas que han estado inscritas en el
Registro de informadores turísticos, le puedo decir que
todavía ninguno puesto que, como le digo, aún no está
publicada la Orden de registro de guías turísticos. La razón
por la que no está publicada es que, como usted sabe, el
Registro de guías turísticos ha sido traspasado a los consells
insulares de Menorca i al de Ibiza y Formentera. En el
decreto que se hizo en su momento de guías eso no constaba
así, no estaba todavía aprobada la Ley de traspasos en
materia de Ordenación Turística. Antes de hacer este
registro, se ha querido consensuar con los consells insulares
a los que se les ha traspasado esta competencia de
Ordenación Turística, esta orden del conseller puesto que
parecía lógico que así fuera. Después de presentadas
alegaciones y discutido con los consells insulares, como
digo, se ha hecho esta orden que es de 26 de mayo y que
enseguida, o espero que enseguida, se publique.
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La siguiente pregunta, me decía, con anterioridad a la
entrada en vigor del Decreto 112/96, ¿a qué personas sin título
español se ha expedido carnet de guía intérprete? Se ha
expedido exclusivamente, según me informan, a Dª Ingrid
Mayol Sorengsen i a D. Frank Gustav Eingruver. En ambos
casos, se les ha expedido por el artículo 42.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y de procedimiento administrativo
común. Es decir, en otras palabras más llanas, por silencio
administrativo. La razón parece ser que consiste en lo siguiente:
la legislación sobre guías turísticos, la legislación española que
era la que regía hasta la publicación de este decreto en julio del
año 96, era una legislación que no estaba acomodada a las
condiciones de la Comunidad Económica Europea o que exigía
la Comunidad Económica Europea, concretamente, por
ejemplo, se exigía tener exclusivamente la nacionalidad
española, es decir, cualquier persona que no fuera española no
podía acogerse a esta normativa de guía turístico, a esta
normativa española, entre otras muchas cosas, naturalmente.
Eso dio lugar a una sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, la CE 375/92, por la que se resolvía el recurso
interpuesto por la Comisión de Comunidades Europeas sobre
libre circulación de personas contra el reino de España por
haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
los artículos 5, 48, 52 i 59 en el Tratado de la Comunidad
Económica Europea.

Como consecuencia de esa ausencia de legalidad, se
presentó por parte de estas dos personas una petición concreta
de registro como guía turístico. Presentaban a su favor diversa
documentación sobre que habían ejercido esa profesión en otras
comunidades autónomas, concretamente creo que en Canarias,
y como consecuencia de eso, al haber esta ausencia de
legislación, al no poder aplicar la legislación española porque,
lógicamente, no era..., o estaba rebatida por una sentencia de la
Comunidad Europea y al no tener todavía una normativa
propia, pues, se optó por el silencio administrativo. En virtud de
eso, como digo, se aceptó la condición de guías de estas dos
personas.

Esta condición, tengo que decir, que está anunciado un
recurso contencioso por parte de la Asociación de Guías y está
en este momento pendiente de este recurso. Creo que con eso
contestaba a todas sus preguntas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies. Bé, ha passat un any, molts de joves que han
estudiat Turisme en els nivells adequats per poder concórrer a
aquestes titulacions o habilitacions de guia turístic no ho han
pogut fer. Crec que és molt temps des d'un decret passar un any
sense posar-lo en marxa sense donar peu a poder-ho aplicar. Jo
crec que aquí el Govern ara s'ha excusat en la transferència als
consells insulars. Però això és un tema que no havia d'afectar a
l'aplicació d'un decret de mes de juny de l'any passat. El
conseller ens anuncia que hi ha una ordre no publicada que li
dóna solució. Per tant, no puc opinar sobre aquesta qüestió,
certament, sobre una ordre desconeguda.

Per altra part, efectivament, teníem notícies que hi havia
dues persones estrangeres que havien aconseguit aquesta
habilitació o aquest carnet de guia intèrpret de turisme.
M'agradaria que el conseller precisàs quins eren els títols
que aportaven, homologables, per a l'exercici d'aquesta
professió aquí, a les Illes Balears o a Espanya, perquè no
consta, al menys les persones que m'han  informat
m'indiquen que no tenen coneixements equivalents als que
aquí s'exigeixen.

També li demanaria que em donàs una mica més de
precisió sobre les circumstàncies que varen produir el
silenci administratiu. O sigui, a quin moment es va produir
la petició i a quin moment, per tant, es va considerar que
estava autoritzat per silenci administratiu el que es
sol•licitava. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Esta última pregunta, me temo que no la puedo contestar
en este momento porque no tengo los datos exactos de
fechas de silencio administrativo. Las fechas en que nos
estamos moviendo son finales del año 95, principios del 96,
es decir, unos meses antes de que estuviera aprobado el
decreto que ya pide unos requisitos.

Volviendo a atrás, usted me dice, ¿en virtud de qué
títulos homologables se les concedió? Ya digo que,
efectivamente, o había esos títulos homologables porque no
había homologación posible. La legislación aplicable
entonces, que creo que es del año 64, concretamente era la
legislación española de habilitación de guías turísticos,
claro, no contemplaba ninguna figura de homologación
posible entre títulos extranjeros y nacionales porque pedía,
para la condición de guía, ser español como primera
condición. Por consiguiente, no admitía en ningún caso otra
nacionalidad y, supongo que derivado de ese hecho,
tampoco preveía ninguna homologación de título, porque,
claro, podía haber una persona española que hubiera
estudiado determinado.., hubiera hecho determinados
estudios fuera de España. Pero, realmente, eso no se
contemplaba en la legislación. De manera que,
efectivamente, quienes le han informado, en ese sentido, le
han informado bien. No había títulos homologables, no
había posibilidad de homologar los títulos porque no se
contemplaba en la legislación. Claro, en el Decreto de julio
del 96 ya se contemplan las fórmulas de homologación, pero
en ese momento no estaba en vigor.

Ya digo que carezco de las fechas concretas. No tengo
ningún inconveniente en mandárselas por escrito. Buscar y
pedir exactamente las fechas que fueron, pero le aseguro
que son con anterioridad a julio del 96, cuando se publica
este decreto. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE Núm. 565/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a catàleg de lloc d'interès històric, etnològic, ecològic
i geogràfic de la Conselleria de Turisme.

Passam a la segona pregunta. Per formular-la, té la paraula
el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, és una altra
pregunta relacionada amb el mateix tema i, per tant, és del
mateix dia. També fa quatre mesos que va ser plantejada per
escrit i avui es planteja oralment degut a la falta de resposta.

L'article 2 del Decret d'habilitació de guies de turisme, del
mes de juny del 96, estableix que serà obligatòria l'assistència
de guia turístic a les visites de grups de persones a museus, a
béns d'interès cultural i a llocs d'interès històric, etnològic,
ecològic o geogràfic que figurin en el corresponent catàleg
elaborat per l'administració turística. 

Bé, ha passat un any i jo li deman quan estarà aprovat aquest
catàleg de llocs d'interès històric, etnològic, ecològic i
geogràfic de la Conselleria de Turisme que fixi, per tant, quins
tipus d'excursions necessàriament, obligatòriament, hauran
d'estar assistides per guia turístic oficial habilitat per la
Conselleria de Turisme. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Por cierto, tenía la pregunta suya
por escrito más completa, no sé si la quiere ampliar porque
tenía otra serie de cosas, pero en fin. Bien...

EL SR. PRESIDENT:

Sobre la pregunta 565.

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

Sí, sí, veo que se pregunta varias cosas, pero, en
definitiva, en respuesta concreta a lo que me pregunta le
diré que este catálogo que tenía que hacer la conselleria
también fue objeto de consulta con los consells insulares
afectados por el traspaso de la competencia en materia de
ordenación turística. También lo fue con objeto de
comprobación, o de discusión o de intercambio de opiniones
con las agencias de viajes, con la Asociación de Agencias
de Viajes y con la Asociación de Guías Turísticos. Como
consecuencia de todas esas consultas, estamos en este
momento estudiando, tenemos de hecho un borrador, en el
cual en vez de hacer ese catálogo haríamos una
modificación de ese decreto de julio del 96, en la cual
definiríamos con absoluta concreción cuales son los sitios
o las visitas que requieren guía turística. Concretamente,
creo que hay un consenso bastante generalizado en
modificación del decreto, pero tengo que anunciar que
todavía no estamos en condiciones de decir que hay un
consenso al cien por cien.

Por consiguiente, en este momento, la situación es que
o bien llegamos a un consenso prácticamente del cien por
cien en cuanto a la modificación del decreto, y entonces
fijaremos en el artículo 2 modificado cuales son los sitios
que tienen interés, que tienen que ser objeto de visita de
guía. O bien, en el caso de que no haya ese consenso,
naturalmente, entonces publicaremos el catálogo que
igualmente tenemos preparado como alternativa a eso.

Sin embargo, tengo que decir que yo me inclino más,
desde luego, por la modificación del decreto,
fundamentalmente, porque ya digo que creo que se puede
conseguir un práctico consenso al cien por cien, o casi al
cien por cien. De manera que, en cualquier caso, me parece
más interesante hacerlo. Pero, insisto, no es una cuestión en
la que en este momento pueda decirle que está cerrada o que
está definitivamente definida. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ha passat un any
des d'aquest decret i, clar, el fet que no existeixi aquest
catàleg de llocs d'interès històric, etnològic, ecològic o
geogràfic justifiqui que la immensa majoria d'excursions
que visiten llocs d'interès històric, d'interés paisatgístic,
ecològic o geogràfic, com són la major part, no hi hagi guia
turístic habilitat, oficial, reconegut per la Comunitat
Autònoma. Això no és una qüestió secundària, això és una
qüestió..., a més, és una qüestió que va més enllà dels
interessos corporatius que puguin tenir les persones o el
col•lectiu afectat. És una qüestió que està directament
relacionada amb la qualitat de la informació que reben els
turistes sobre aquests béns, aquest patrimoni de caràcter
cultural, paisatgístic, històric de les Illes Balears, per tant,
depèn d'aquesta elaboració d'aquest catàleg i de la presència
de guies preparats per fer aquesta funció que puguin tenir
una informació correcta sobre la nostra realitat de les Illes
Balears, una realitat plural que no és la informació que
reben de persones que acompanyen a aquests grups que no
són ni procedents de les Illes Balears i que donen
informacions o comentaris realment estrambòtics, que són
d'autèntica aberració, als turistes que acompanyen.
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Per tant, crec que és un problema directament relacionat
amb la qualitat del nostre turisme. La qualitat del nostre turisme
depèn també de la qualitat de la informació que els aportin i
que sigui, no tan sols una bona divulgació, sinó que a la vegada
tengui un rigor i tengui una exactitud en totes les seves
precisions. Per tant, em sembla bastant lamentable que un any
més tard d'haver aprovat un decret que estableix aquesta
clàusula secundària, que es farà un catàleg, tenint en compte
que tenim una Llei d'espais naturals que defineix molt bé quins
són els paratges de valor geogràfic i ecològic, com a mínim, de
les Illes Balears i s'haurà de contemplar, pot ser, amb altres
elements de caràcter etnològic, també tenim una molt àmplia
declaració de béns d'interès cultural de les Illes Balears que, per
tant, reflecteixen el que és el nostre patrimoni de caràcter
històric i cultural, em sembla bastant penós que un any més tard
encara es donin excuses o explicacions de negacions, de
converses, de consensos i no donar una solució a aquesta
qüestió, que jo entenc que encara que tengui una oposició
d'algun dels sectors turístics, a vegades només cerquen el
rendiment i el lucre immediat i no la qualitat del turisme, crec
que afecta directament a la responsabilitat de la seva
conselleria, aconseguir que la informació que reben els turistes
és de primera qualitat i és la que els ciutadans de les Illes
Balears volem que tenguin sobre la nostra realitat múltiple de
la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, me parece, Sr. Triay,
que no podemos estar de acuerdo. Es decir, yo creo que..., no sé
si es que no me he explicado suficientemente bien. El Decreto,
el artículo 2 del Decreto dice que será obligatorio llevar guías
en el caso a) de museos, no hay ninguna duda, b) bienes de
interés cultural calificados como tales por la administración
pública competente e inscritos en el correspondiente registro.
Esto está hecho, bienes de interés cultural, no hay ninguna duda
cuando tienen la declaración de bienes de interés cultural. Es el
punto c) lugares de interés histórico, etnológico, ecológico o
geográfico que figuren en el correspondiente catalogo
elaborado por la administración turística. 

Cuando se negoció esto, fue la administración turística
anterior a la actual, es decir, el anterior equipo de la
conselleria, ya lo puso porque había que poner en ese
catálogo algunas cosas concretas que son las que están
excluidas del punto a) i del punto b), que en cualquier caso
se vienen exigiendo guía turístico. Además, van con guía
turístico a estas visitas y si no van, claro, se levanta la
correspondiente acta de infracción. Es decir, el problema
son una serie de visitas, y si quiere que se lo reduzca aún
más, los problemas que se discuten son algunas visitas nada
más. Naturalmente, por parte..., en la exposición, por
ejemplo, los guías turísticos, seria que se incluyeran todas
las áreas naturales contenidas, por ejemplo, en la Ley de
espacios naturales. La verdad es que desde el punto de vista
de la Conselleria de Turismo eso parecería exagerado
porque hay que pensar que alguien que llegue al aeropuerto
y haga lo que llaman habitualmente un transfer a un hotel en
Porto Cristo o Cala Rajada, probablemente pasa o cruza dos
o tres o cuatro espacios naturales, sólo por el hecho de
cruzarlos, en el camino desde el aeropuerto al hotel o desde
el hotel al aeropuerto no parece lógico que se exija guía
titulado, guía turístico titulado. De manera que, en ese
sentido, se trató de llevar las cosas a algunas excursiones
concretas, que sí, que solicitan los guías como puede ser, en
Mallorca, la más clásica es la que llaman vuelta a la isla que
es la de la Calobra, muchas veces combinada con tren,
barco y autobús. Esa es una excursión que, efectivamente,
pasa por unos paisajes de especial interés pero que, además
tienen una relevancia muy singular. Hay otras excursiones,
como la que llaman cornisas, que pasa por Estallenchs,
Banyalbufar, etc., que también parece que requieren eso. En
esos términos, en términos de dos o tres excursiones es
dónde se está debatiendo.

La posición de las asociaciones de agencias de viajes es
la de aceptar que efectivamente, por supuesto en caso de
bienes de interés cultural, museos e incluso visitas a sitios
muy concretos como cuevas, etc., no hay ninguna duda del
guía y, además, se está poniendo y se está llevando. Estoy
hablando, naturalmente, de las agencias serias y de las
excursiones que se hacen con todas las de la ley, no,
lógicamente, las que pudiera haber de tipo pirata que de
todo hay en la viña del Señor. Pero me estoy refiriendo,
naturalmente, a quienes lo hacen legalmente. Entonces, la
discusión está en que hay una sentencia también del
Tribunal Europeo que habla de la necesidad de guía
exclusivamente en caso de museos y dice algo así como
monumentos. Lo que pasa es que, claro, no aclara muy bien
las cosas, como siempre cada uno cuando lee una cosa de
estas, desde un punto de vista jurídico, tiene muchas
posibilidades de interpretación. Por ejemplo, monumentos
es una de las figuras que contempla la Ley 4/89, como usted
sabe muy bien, en cuanto a monumentos naturales, de
manera que cabe hablar también de monumentos naturales
y cabe encajar determinados espacios naturales con esa
calificación. 
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De manera que con esto quería darles una pequeña idea, un
poco más concreta, de los términos en que se están moviendo
las cosas. Puede haber, efectivamente, alguna excursión en este
momento, alguna, pero contada con..., sobran dedos en la mano,
para contar la que está en cuestión. No están en cuestión las
demás y además están recogidas por decreto y se está
aplicando. Hay alguna pregunta suya, creo, que efectivamente,
alguna otra, en la que me pregunta, supongo que a
continuación, sobre actas de infracción, etc. Se están haciendo
y se están llevando a cabo, porque el decreto permite hacerlo
perfectamente independientemente, insisto, de algunos casos
concretos en los que hay esa cierta indeterminación y en los que
yo creo que es mejor solucionar las cosas, -ahí quizá usted
discrepe pero yo creo que es mejor-, por un acuerdo, un amplio
acuerdo común, un acuerdo de todos los sectores implicados,
que me parece que podríamos alcanzar o, por lo menos, pediría
que se me dé un mayor tiempo para conseguirlo. Si no lo
consigo, desde luego, en cualquier caso, tomaremos una
determinación definitiva. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE Núm. 566/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presència de guies turístics habilitats a les visites
col•lectives.

Passam a la pregunta número 3, número RGE 566/97. Per
formular-la, té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, aquesta
pregunta també té quatre mesos. Està formulada el mateix dia
que les anteriors, per tant, vuit vegades o sis vegades el temps
que marca el Reglament per la resposta per part del Govern a
les preguntes dels diputats no ha estat contestada. Per tant, la
plantej oralment pel mecanisme excepcional que preveu el
Reglament.

Continuant amb aquesta qüestió dels guies turístics i els seus
problemes, li plantej si el Govern exigeix realment la presència
de guia turístic a totes les excursions que inclouen visites de
béns d'interès cultural o de llocs d'interès històric, etnològic,
ecològic o geogràfic, tenint en compte i agafant la seva
aportació anterior que està clar que les transferències d'aeroport
a hotel mai s'han considerat, des d'aquest punt de vista, excursió
turística i, per tant, no existeix un plantejament de reclamar que
encara que passin per determinades àrees naturals hagin de ser
guiades per un guia oficial. Però sí que, realment, es reclama
que les excursions per la Serra de Tramuntana, les coves, a
aquelles possessions que han estat habilitades com a exposició
de caràcter etnològic, les visites a Formentor, a Valldemossa,
idò, siguin realment, crec que hi cauen de ple dins aquests
conceptes o bé d'interès cultural o bé de caràcter històric,
etnològic, ecològic o geogràfic i, en qualsevol cas, incloses dins
la Llei d'espais naturals, que crec que és on el Parlament de les
Illes Balears ha expressat la seva voluntat de màxima protecció
d'aquests béns.

En segon lloc, li deman amb quina intensitat fan les
inspeccions als autocars turístics per comprovar la presència
de guia turístic acreditat. Vull dir que tenc notícies i,
lògicament, si jo les tenc molt millors les ha de tenir vostè,
de moltes denúncies formulades d'autocars sense guia
turístic i que, realment, no han tengut una tramitació o no
han tengut una resolució. Per tant, com es diu vulgarment,
tenc la impressió que han anat a les papereres de la
Conselleria de Turisme.

Per altra part, quants expedients sancionadors s'han
incoat per aquesta qüestió, per absència de guia turístic, en
excursions que és preceptiva la seva presència durant l'any
1996? i quants expedients han acabat en sanció, d'aquests
expedients sancionadors iniciats?, de quina quantia han estat
les sancions aplicades? Aquestes tres preguntes darreres
plantejades, totes elles, estan relacionades amb aquesta
sensació que existeix d'impotència davant l'incompliment
generalitzat de l'obligació que hi hagi guies turístics a
excursions que estan dins aquest apartat del Decret del juny
del 96, que no és així i que, a més, no tan sols no
s'inspecciona, sinó que quan hi ha denúncies es tolera i no
es duen endavant els expedients sancionadors que, d'acord
amb la llei sancionadora en matèria de Turisme, el Govern
hauria d'aplicar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, yo quisiera
explicar un poco cual es la situación. Yo creo que usted se
equivoca cuando dice que hay esta sensación generalizada
que no se sanciona (...) en concreto a esto, pero, verá aquí
hay, digamos, dos tipos de problemas. Un tipo de problema
es el de algunas excursiones que no son propiamente
excursiones turísticas, sino que son de tipo comercial, lo que
llamamos vulgarmente manteros, que provoca en algunos
casos o ha venido provocando distorsiones graves en cuanto
a la utilización de guía. Ello se debía a un decreto de
transportes turísticos, que es el que en estos momentos está
en el Consell Consultiu, como sin duda el Sr. Triay debe
saber, el decreto nuevo, elaborado por el Gobierno durante
esta primavera o este invierno. El anterior tenía unos niveles
de exigencia en los que se pedía que a todo transporte
turístico, de tres condiciones, tuviera que cumplir al menos
dos. Una de las condiciones que pedía era la de la exigencia
de guía turística.
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La verdad es que esta legislación se daba patadas, se da
frontalmente contra el nuevo decreto en el que se fija,
concretamente, las excursiones que tienen que llevar guía
turístico, porque, claro, no se puede poner como condición en
el Decreto de transportes turísticos, en unión a otras, como
cumplible o no cumplible, porque el cumplimiento de esa
condición en cuanto a transporte turístico no depende del hecho
del transporte turístico, sino que depende de la obligatoriedad
contenida en el Decreto de guías turísticos. Por eso, el nuevo
decreto que elabora la Conselleria de Fomento y que, como
digo y usted sabe, está en el Consell Consultiu, ya remite en
este asunto a la legislación turística. Esto ha provocado una
serie de distorsiones, ustedes lo saben, han salido en la prensa
cosas y se ha implicado en las modificaciones del transporte
turístico cuestiones que, en realidad, no debían estar o que no
son objeto específico de ese decreto sino de este otro de guías
turísticos. Yo creo que de ahí parte un poco la confusión de que
se levantaban actas de transporte turístico y no se castigaba el
hecho de no tener guía turístico. Pero, insisto, eso era referente
a un tipo de transporte que no era, verdaderamente, el
transporte turístico de temporada alta habitual, que es el que
trata más específicamente el decreto (...).

Bien, en cuanto a esto, a los servicios exclusivamente..., o
diríamos que fundamentalmente turísticos, los de verdad
turísticos, no los que tienen objetivos comerciales como
fundamento o como finalidad principal, tienen que cumplir,
efectivamente, con estas condiciones y las vienen cumpliendo.
¿Exige el Gobierno la presencia de guías turísticos?, por
supuesto. Los inspectores de turismo, no los de transporte, los
de turismo exigen específicamente el cumplimiento de esto y lo
vienen exigiendo así. ¿Con qué intensidad?, en este momento,
en temporada alta, tanto el verano pasado como este verano,
verano en sentido amplio, porque ya hace 15 días o un mes que
hay inspecciones prácticamente diarias. De manera que un
sector de inspecciones se dedica a esto, en algunos sitios
específicos fundamentalmente o con mayor intensidad, como
puede ser el casco antiguo de Palma, un sitio donde es
relativamente frecuente el intrusismo e incluso que haya guías
espontáneos, no sé si ustedes conocen el tema, yo no lo conocía
pero parece que es así. Es decir, hay quien se presta o se ofrece
a hacer de guía simplemente estando en la calle y viendo a
algunos turistas con cara más o menos de despistados. De
manera que ese, por ejemplo, es un sitio. Es frecuente en
determinadas excursiones como pueden ser las de cuevas, es
frecuente también en excursiones como estas de la Calobra o
Formentor, es frecuente, es relativamente frecuente. Por
consiguiente, esas excursiones fundamentales que se vienen
repitiendo cada año, etc., están seguidas prácticamente a diario
por los inspectores de turismo en temporada alta, no así, -debo
reconocerlo-, en febrero, o marzo, o enero, o diciembre, no así.
Si bien, las excursiones que entonces hay sin guía, insisto, que
suelen tener otra finalidad, más finalidad comercial que
finalidad puramente turística.

¿Cuántos expedientes se han incoado durante el año 96?,
durante el año 96 se levantaron 18 actas de infracción y,
concretamente, hay 8 expedientes sancionadores. La razón
de la diferencia es que los 8 expedientes se refieren a las 18
actas, lo que pasa es que hay actas que corresponden a la
misma empresa, entonces, en definitiva, son 8 empresas a
las que se han levantado esos expedientes sancionadores
durante el año 96, de los cuales todavía no hay resolución
definitiva de ninguna de las 8. Todavía no tienen sanción
definitiva, resolución definitiva. Eso es también bastante
explicable porque se requieren unos tiempos, hay unos
plazos para alegaciones, para contestar de alegaciones, hay
una propuesta provisional, hay tiempo para contestarla, etc.
De manera que como resolución definitiva aún no hay
ninguno de esos 8 expedientes que, como decía antes,
corresponden a 18 infracciones. Esta es la situación actual.

Si me permite el presidente, aunque creo que me he
alargado demasiado, creo que en líneas generales no es
especialmente preocupante, ni los guías están especialmente
preocupados por este tipo de actuaciones que se vienen
haciendo con regularidad. Insisto que la preocupación viene
más por la cuestión de esas otras regulaciones, de la
regulación de transportes turísticos, porque aunque se
llaman transportes turísticos tienen finalidades primordiales
de otro género, más que la propiamente turística. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Triay. No hi ha torn de rèplica.

I.4) Pregunta RGE Núm. 2288/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaracions del conseller sobre l'oferta turística
il•legal legalitzable.

Passam a la pregunta número 4, RGE 2288/97. Té la
paraula el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. Aquesta pregunta també ja fa un temps que està
presentada, però per motius..., no sé per quins motius
aquesta comissió no s'havia reunit fins avui, en caràcter
extraordinari. Per tant, passam a formular-la.

Així com diu el text de la pregunta, en unes declaracions
a un mitjà de comunicació especialitzat, el Sr. Conseller va
manifestar que a la nostra comunitat hi ha molta oferta
il•legal que és absolutament legalitzable i l'únic que s'ha de
fer és simplificar la tramitació i la burocràtica existents.
Aquestes manifestacions varen ser motiu de certa
preocupació per part del nostre grup. És per això que li
demanam si ens podia explicar exactament el que volia dir
amb aquestes manifestacions una mica més detalladament.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Ahora lamento que se haya ido el
Sr. Triay porque.., de todas maneras ruego a los diputados de su
grupo que le transmitan mis disculpas porque se me olvidó, al
contestarle, que efectivamente sus preguntas eran preguntas
escritas y que no contestamos a tiempo por cuestiones,
desgraciadamente, probablemente, burocráticas, no tuvimos
ocasión porque no teníamos ningún problema para contestarlas.
Lo lamento, por favor, transmitan mis disculpas porque (...).

Bien, estas suyas, Sr. Marí, sí son preguntas orales. La
primera que me hace es sobre unas manifestaciones que hice
sobre oferta ilegal. La verdad es que no recuerdo esas
manifestaciones porque, como ustedes comprenderán, y
supongo que no lo atribuirán a presunción, estoy haciendo
manifestaciones todos los días, porque me están preguntando
todos los días de unos y otros medios, y no recuerdo
exactamente en que contexto (...) estas manifestaciones.
Probablemente, a lo que yo me refería es a una cosa que me
refería aquí, en sucesivas comparecencias he hablado, hay o
había, y sigue habiendo, se están corrigiendo, estamos haciendo
un esfuerzo por corregirlas pero todavía las hay, no lo voy a
negar, hay toda una serie de irregularidades en el sector de
alojamiento, tanto hotelero como extrahotelero, una serie de
irregularidades que son regularizables, que son homologables,
que son legalizables. Claro, yo las llamaba o las suelo llamar
irregularidades, no ilegalidades. Claro, si son ilegalidades
difícilmente tienen posibilidad legal de arreglarse, pero si son
irregularidades, que yo distinguía de las ilegalidades totales que
hemos procurado, o hemos hecho, estamos haciendo y
seguiremos haciendo un esfuerzo por cerrarlas. Como digo, esto
se refiere más bien a irregularidades que era necesario mejorar
en cuanto a que había que dar más facilidades para que se
pudieran poner los establecimientos, para que se pudieran
regularizar. Bien, supongo que en esas manifestaciones que he
hecho y que usted ha leído lo que quiero decir es esto. Vamos
a ver si hacíamos un esfuerzo para regularizar lo regularizable
y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, créame que nos
hemos pasado casi todo el invierno tratando de hacer un
esfuerzo en regularización de plazas. No sé..., creo que no
tuviera ningún otro alcance la manifestación que hice. Gracias,
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sabem que vostè,
com és lògic, fa moltes declaracions i, evidentment, la
nostra obligació és fer un seguiment de les seves
manifestacions perquè, evidentment, expliquen quina és la
seva política en matèria turística i, per tant, és lògic que
facem aquest seguiment. Així i tot, l'únic que preguntam és
el que veim que ens preocupa i ens preocupa perquè el Sr.
Conseller, ja ho hem manifestat vàries vegades, quan va
entrar en aquesta conselleria, idò, va entrar d'una forma que
va demostrar una certa preocupació pel que és l'oferta
il•legal i, en certa manera, va fer unes actuacions per tal de
controlar aquesta oferta il•legal que sempre hem dit que tant
de mal fa al nostre sector turístic. En aquestes
manifestacions el que ens ha preocupat, repetesc, és que
pareixia ser i esperem que hagi estat un malentès, encara
que avui sembla ser que ho torna a repetir, que s'ha de fer un
gran esforç per poder enquadrar aquests establiments
il•legals dins la legalitat. No sé exactament com es pot fer
això. Jo no ho entenc. Jo crec que si estam fora de la
legalitat, tenint molt difícil (...), perquè no crec que hi hagi
cap empresari que si pugui estar dins la legalitat vulgui estar
fora de la legalitat. Per tant, jo no entenc això. Com dir, per
ventura, que el mitjà de comunicació no va recollir
exactament el que vostè volia expressar. Això, per ventura,
va ser el que ens va preocupar. De qualsevol manera,
esperem que això no vulgui dir que s'obrin una mica les
portes, que la baixa, els ratios de qualitat per poder
legalitzar aquests establiments i que es passi per damunt de
tota la normativa turística i que això pugui ser un simple
malentès i que no es produeixi un allau d'establiments
legalitzats que, realment, estan fora d'ordenació. Això és el
que ens havia preocupat i per això li formulàvem aquesta
pregunta. Simplement això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contrarèplica, si el
conseller vol contestar?

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

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente tranquilizar al Sr.
Marí, desde luego, yo además supongo que esto son
manifestaciones un poco antiguas, porque ni siquiera las
recuerdo, la verdad. Yo creo que va en la línea de lo que
expliqué aquí y siempre he explicado. No sé exactamente
como las han traducido, el medio de comunicación que sea,
pero van en la línea absolutamente que he manifestado aquí
reiteradamente. No es que hayamos cambiado la línea ni
que tengamos pensado hacer ninguna otra cosa extraña en
esa materia.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE Núm. 2289/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a places hoteleres obsoletes.

Passam a la següent pregunta, número de registre 2289/97.
Té la paraula el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARI I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Si li pareix bé al Sr. President i al Sr.
Conseller, agruparíem la 2289 i la 2290 perquè van
relacionades pràcticament una amb l'altra...

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap tipus d'inconvenient, Sr. Marí. Les pot agrupar.

I.6) Pregunta RGE Núm. 2290/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a destí dels establiments amb places hoteleres obsoletes.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies. Sent molt haver d'insistir sobre unes declaracions
en un mitjà de comunicació, a més especialitzat, i com he dit
abans si insistim en això és perquè feim un seguiment de les
seves declaracions i són manifestacions que no ens han quedat
prou clares. Per això li formulam a vostè perquè ens contesti
personalment.

La primera d'elles, la 2289, fa referència a unes
declaracions, també del Sr. Conseller, respecte a les 100.000
places hoteleres obsoletes de la nostra comunitat que en un
futur pròxim, sempre segons el conseller, hauran de sortir del
mercat. El que li preguntam és quines mesures pensa emprar el
Govern i dins quins terminis per tal que aquestes places deixin
de comercialitzar-se.

Quant a la segona pregunta, la 2290, que fa referència a si
el Govern ha pensat quin destí pensa donar a aquests
establiments una vegada quedin fora del mercat turístic.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Marí. Yo, en estas declaraciones que usted
me dice, aquí sí que me he perdido completamente. No sé
que declaraciones son. Claro, comprenda usted que me hace
unas preguntas que son muy difíciles de contestar porque,
claro, usted extrae una frase de lo que sale en el medio de
comunicación correspondiente y yo no sé en que contexto
hice. No tengo la menor idea, la verdad, ni siquiera el tema
de las 100.000 plazas me suena, eso de 100.000 plazas y que
di ese número tan preciso y tan redondo. La verdad, yo creo
que eso más bien debe responder a un tipo de conversación
en el que seguramente, no lo sé, no sé ni siquiera en que
medio era, ni recuerdo cuando las hice, pero supongo que se
refieren probablemente a una evidente preocupación que
hay por un número, que yo creo que es indeterminado de
plazas, que no están en condiciones o que no sería
recomendable, o sería muy recomendable que salieran del
mercado.

(...) es muy difícil de valorar, porque, claro, tendríamos
que empezar por convenir a que llamamos plazas obsoletas.
Tiene que ser que en este momento la obsolescencia de una
plaza podría venir del hecho que no cumpliera la actual
legislación exigible a una nueva plaza turística. Pero claro,
si pusiéramos ese criterio, en este momento estarían en
obsolescencia, no sé cuantas, pero un porcentaje muy alto
de plazas, bastantes más de 100.000 porque, lógicamente,
ustedes lo saben muy bien, las plazas hoteleras o
extrahoteleras, es igual, hay muchísimas construidas antes
de la exigencia, por ejemplo, de los 60 metros cuadrados
por plaza. La exigencia célebre de la vulgarmente llamada
ley Cladera y después recogida en el POOT. De manera
que, claro, eso nos pondría en obsolescencia, insisto, a
cientos de miles de plazas. ¿Tienen que salir todas del
mercado?, sería verdaderamente indescriptible. Eso no es ni
sería lógico en absoluto. Claro, por el límite inferior
podríamos llamar obsoletas a aquellas plazas que no se han
modernizado ni están en el camino de la modernización.
Pero yo creo que ese sería un número insuficiente de plazas.
Esas, sin ninguna duda, están en obsolescencia. Pero eso
sería un número de plazas que probablemente,
exclusivamente, serían unos miles, porque, como usted sabe
muy bien, están modernizadas o en modernización
prácticamente un 90% de las plazas existentes. De manera
que, lógicamente, esas serían muy pocas.
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¿Cuál sería el número de plazas? Es difícil de saber porque
en la medida que saquemos plazas del mercado,
inmediatamente, sube el listón, -no sé si me explico-, porque,
claro, ante una demanda determinada que tenemos, esa
demanda exige que haya un número determinado de plazas en
el mercado. Por otro lado, lo que yo me resisto a considerar es
que sean plazas obsoletas aquellas que tengan o que estén en
establecimientos de niveles muy bajos, apartamentos de una
llave, hostales o hoteles de una estrella, etc., porque creo que,
también lo que he repetido muchas veces, en Baleares el
turismo debe disponer de toda clase de establecimientos en
buenas condiciones, hoteles de una estrella pero en buenas
condiciones, en las mejores condiciones posibles que pueda
tener un hotel de una estrella. Pero tiene que haber hoteles de
una estrella, no es ni mucho menos que tengamos que reducir
la oferta hotelera o extrahotelera a tres llaves y cuatro o cinco
estrellas en el futuro, ni muchísimo menos. Por consiguiente,
como digo, el nivel de plazas que conviene sacar o el nivel que
conviene dejar es relativo, relativo precisamente al movimiento
que están haciendo esas plazas. Yo lo que sí le puedo decir es
que creo que vamos en la dirección adecuada. Usted creo que
tiene ese libro, si no se lo doy con muchísimo gusto, los datos
informativos del año 96 en cuanto al turismo de Baleares, con
mucho gusto se lo dejaré y si algún otro grupo lo quiere
también con mucho gusto se lo mandaré, mis disculpas por no
haberlo hecho ya, en el que se puede ver la evolución de la
capacidad de alojamiento de las Islas Baleares en los últimos
años. Se ve clarísimamente como se van perdiendo segmentos
de los más bajos y se van aumentando los segmentos altos,
sobretodo los segmentos medios, los hoteles de tres estrellas,
fundamentalmente, crecen notabilísimamente.

En cuanto a las bajas definitivas, eso se lo doy como dato y
con esto acabo, Sr. Presidente, le puedo decir que desde el Plan
de modernización hay 17.003 plazas menos de hoteles, se han
dado de bajar, perdón, no menos, se han dado de baja 17.003 de
hoteles y 22.869 de apartamentos. En total, en número
redondos, 40.000 plazas menos en estos seis años y medio que
lleva en funcionamiento el Plan de modernización, 40.000
plazas que claramente son plazas no modernizadas, plazas
obsoletas. Por ese camino ¿cuántos miles más de plazas puede
haber?, es muy difícil y yo no me atrevo a dar un número
concreto. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, en aquest cas, al menys
així ve escrit en aquest mitjà de comunicació, allò de les
100.000 places ho va dir vostè. Jo vull recordar que jo també ho
vaig dir una vegada i crec que sí, que és veritat que hi ha
aquestes places a Balears que, possiblement, no estan
legalitzades i no son legalitzables. Evidentment, quan deim
aquests establiments turístics, no ens referim als que s'estan
modernitzant, que vol dir que d'alguna manera poden complir
en el futur tota la normativa turística, ens referim als que, ni tan
sols, han fet l'intent de modernitzar-se perquè ja saben que no
ho podrien fer. Per tant, ens preocupa aquest tema, perquè
creim que el tema de l'esponjament, el tema de llevar aquesta
quantitat de places turístiques que hi ha obsoletes ha de ser un
tema que ens ha de preocupar, perquè això pot fer que millorem
la qualitat turística i que eliminem una certa competència
deslleial que hi ha dins el sector i que crea molts problemes.
També ens preocupa una mica perquè sembla ser que el
Govern, -això és una opinió personal o bé del nostre grup-, no
hi posa realment el que faria falta per eliminar aquestes places.

Es posen..., s'ha fet un Pla mirall, per exemple, on es fan
distintes actuacions a zones turístiques, moltes d'elles estan
(...) amb els plans d'obres i serveis dels propis ajuntaments
i dels consells insulars. Pensam una racionalització
d'aquests doblers, enfocats des de la Conselleria de Turisme
cap a eliminar aquestes places turístiques i a recuperar sòl
públic a les zones frontals davant platges i altes, idò,
possiblement, seria millor que no fer aquestes actuacions. Si
no era amb els doblers del Pla mirall que, com dic, no he de
dir res si es fan unes actuacions que realment valguin la
pena, però sí buscar doblers per millorar el que és aquesta
oferta turística i, per això, li preguntava a una altra part de
la pregunta a què pensaven destinar aquests llocs on quedarà
sense activitat aquesta pràctica turística. És per això que ho
demanava en una segona pregunta. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Plantea usted una cosa muy
interesante que estamos meditando y dándole vueltas. ¿Qué
pasa?, ¿cómo acelerar la eliminación de plazas que sobran
y como esponjar con mayor facilidad? El POOT, los POOT,
por tanto, tanto el de Mallorca como el de Ibiza y
Formentera, prevén dos mecanismos: la reconversión y el
intercambio. Son mecanismos posibles y yo creo que se
pueden poner en marcha. Pero también tengo que decir que
probablemente no son suficientes. Habría que incentivar
eso, provocar más mecanismos. Usted dice que el Gobierno
no está poniendo de su parte todo lo posible para eliminar
plazas. Mire, lo posible para eliminar plazas que pone el
Gobierno, a parte de ideas sobre la mesa, es en cualquier
caso dinero, porque lo que hay que hacer es buscar dinero.
Eso está claro, es decir, hay que pagar, claro, aquellas
plazas que se quieren eliminar, porque fíjese usted que las
que se quieren eliminar, las de mayor obsolescencia, son
normalmente las que están más amortizadas. De manera que
el propietario de esas plazas puede alquilarlas o
comercializarlas a preu de patató por entendernos, porque,
claro, ya no le provocan más gastos que puramente los
gastos que se le producen cuando tiene gente dentro. De
manera que, lógicamente, lo que hay que buscar es dinero.
Claro, el dinero público no parece que sea el camino y,
además, con eso no llegaríamos nunca, una comunidad
como esta no..., yo creo que como ninguna porque incluso
filosóficamente creo que no es su camino, no es lo suyo. Lo
suyo es buscar financiación privada para eliminar eso. Bien,
ya digo que eso se contempla de alguna manera en el
POOT, puesto que se dan incentivos a la iniciativa privada
para cambiar unas cosas por otras y para dedicar,
concretamente, por ejemplo, en las operaciones de
reconversión, etc., para dedicar los espacios que se consigan
a espacios públicos. También hay la posibilidad de
dedicarlos a espacios privados, cambiarles el uso. Lo que
pasa es que, claro, si se les cambia el uso, ya difícilmente se
puede hablar de esponjamiento y, además, se presta
enormemente a la picaresca. Es decir, ustedes me pagan y
yo, teóricamente, me voy, esto ya no es un hotel o ya no es
un edificio de apartamentos, o es un edificio de
apartamentos con carácter residencial y, bueno, ¿cómo se
comprueba el carácter residencial? Empezamos a entrar en
un mundo peligroso y muy proclive a la picaresca. De
manera que lo mejor es eliminarlos por completo.
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Claro, ¿cómo se puede conseguir la financiación privada?
Estamos dándole vueltas al tema, yendo un poco más allá o con
alguna operación más del POOT. Independientemente de las
dos del POOT, como usted sabe, ya hubo o está habiendo en
este momento, en Mallorca, hay siete ayuntamientos, siete
equipos de trabajo ya, siete municipios costeros, que están
empezando la aplicación del POOT. Reunimos el órgano gestor
y, a partir de ahí, hicimos unos órganos, unas comisiones
técnicas en las cuales están los representantes de la zona, se
hacen en la Conselleria de Turismo e incluso en la zona y se
está trabajando en eso para hacer una aplicabilidad de la
normativa municipal que permita hacer estas operaciones de
intercambio y de reconversión, permita hacerlas físicamente.

Pero estamos estudiando o pensando, tenemos alguna idea,
sobre lanzar otra posibilidad de incentivar a la iniciativa
privada para eliminar plazas en malas condiciones o cambiarlas
por plazas en buenas condiciones. En eso estamos, lo que pasa
es que son cosas francamente difíciles y complicadas, pero
estamos. Yo espero poder anunciar en algún momento, más
adelante, que tenemos alguna eventual solución que, además,
seguramente pasaría desde luego por el consenso también
generalizado, porque en operaciones de este tipo, lógicamente,
no se puede uno tirar a la piscina sin haberse puesto
previamente el bañador, y yo diría el gorro de baño y los
tapones en los oídos para que no entre el agua con el cloro. De
manera que antes de hacer una cosa de esas, como digo,
tendríamos más posibilidad de discutirla. Permítanme que
ahora, simplemente deje apuntado que ese es un gran reto y en
el cual yo estaría encantado de contar, por supuesto, con las
ideas que me pudieran dar de cualquier grupo parlamentario.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabat el torn de preguntes,
li vull agrair senzillament la seva presència avui aquí, en
aquesta comissió.

II.1) Proposició no de llei RGE Núm. 2292/97, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a implantació de sistemes
de connexió informàtica de totes les oficines d'informació
turística de les Illes Balears.

A continuació, passam a debatre el segon punt de l'ordre
del dia que fa referència a la proposició no de llei núm.
2292/97, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la implantació de sistemes de connexió
informàtica de totes les oficines de informació turística de
les Illes Balears. Per defensar la proposició no de llei, té la
paraula el diputat Sr. Marí i Serra pel Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Socialista consideram que la
informació turística a la nostra comunitat és una qüestió
fonamental i encara més si tenim en compte que el 90% dels
nostres visitants són de procedència estrangera i, per tant,
tenen necessitat de més informació al desconèixer el
significat d'alguns indicadors i altres qüestions d'interès de
la nostra geografia, entre altres qüestions que puguin
necessitar. Sabem que són molts els usuaris de les oficines
d'informació turística, que demanen i l'interès per qüestions
d'altres municipis o indrets de les Illes Balears. Per tant,
creim que seria bo i desitjable que, des de qualsevol oficina
de la nostra comunitat, es pogués donar la informació
requerida sense més problema que pitjar unes tecles
d'ordinador.

Consideram que la interconnexió d'aquestes oficines que
segons hem pogut saber és completament factible i els
costos relativament modests si tenim en compte el servei
que podien prestar i el millorament en la informació que
podrien donar tan de qualitat com en quantitat. Aquesta
interconnexió, com dic, seria molt útil i quasi podríem dir
que necessària si volem seguir sent una comunitat puntera
en matèria turística. Així mateix, consideram que si volem
donar encara més utilitat a aquestes oficines, les hauríem de
connectar a la xarxa d'Internet per poder trobar moltes
informacions que requereixen els turistes i molts petits
empresaris de les nostres illes.

Sabem i som conscients que les oficines d'informació
turística són de titularitat dels consells i dels ajuntaments,
però pensam que aquest és un esforç que ha d'assumir el
Govern de la Comunitat Autònoma en primer lloc, perquè
pensam que no podem gravar més aquestes institucions i, en
segon lloc, perquè d'aquesta iniciativa se'n beneficiarà tota
la comunitat i, per tant, pensam que és just que ho assumeixi
el Govern. 

Per tot això, creim que és necessari haver fet aquesta
proposició no de llei i interconnectar aquestes oficines, per
això feim aquesta proposta d'acord, que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de la Comunitat Autònoma a
assumir el finançament de la implantació de sistemes de
connexió informàtica de totes les oficines d'informació
turística de les Illes i la seva connexió a la xarxa d'Internet.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. 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. Estam a la dècada de les
telecomunicacions, on les xarxes informàtiques, Internet, estan
a l'ordre del dia, ja no és una cosa estranya com fa un parell
d'anys, és una cosa absolutament habitual i és lògic i evident
que una comunitat eminentment turística com la nostra ha de
poder oferir serveis telemàtics i estar intercomunicades entre si.
Per tant, creim absolutament raonable i sensata la iniciativa
presentada pel Grup Socialista i el Grup Mixt li donarà suport.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També el Grup d'Esquerra Unida
dóna suport a aquesta proposició no de llei ja que pensam que
la connexió informàtica de les oficines d'informació turística,
sobretot aquelles que depenen dels ajuntaments i dels consells
insulars, és una de les tasques, un repte, que s'haurien d'assumir
ja que es facilitaria molt més la tasca que han de dur a terme i
a la vegada s'interconnectarien en el sentit d'intercanviar
notícies, intercanviar possibles reclamacions, etc. 

Per tant, consideram encertada aquesta proposició no de llei
i pensam que el Govern hauria de finançar la implamantació
d'aquests sistemes de connexió informàtica a totes les oficines
d'informació turística. Gràcies. 

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. Ens trobam davant una proposició
que crec que és interessant, interessant perquè ben aviat, com
tots sabem, la majoria de cases s'hauran connectat a Internet i
disposaran no tan sols d'ordinadors sinó de televisions digitals
i tot el que ve per davant. S' acosta un canvi radical en els
hàbits de la població com a conseqüència de tots aquests
avanços tecnològics. Entenem que davant la informàtica, que
és un mitjà per facilitar el treball i fer-ho el més ràpid possible,
el nostre grup entén que no podem perdre el tren, aquest tren de
la informàtica, i no el podem perdre dins el que és un poquet la
imatge, no tan sols que donam a través dels hotels o de la nostra
oferta complementària, sinó que donam a través de les oficines
d'informació.

Creim, per tant, que aquesta proposició ha de ser ben rebuda
en el sentit que fa anys des de la Conselleria de Turisme, si
mal no record, es va passar..., un ordinador pràcticament
totes les oficines turístiques que hi havia. Però aquí es va
acabar tot, en el sentit que simplement la conselleria va
aportar un ordinador a les oficines turístiques. Crec que avui
es tracta ja de més cosa, supos que possiblement després, si
això és duia a terme, s'hauria de completar encara molt més,
perquè és cert que només la proposició demana assumir el
finançament de la implantació d'aquests sistemes però no
oblidem que, si volem donar una vertadera informació, hi
hauria d'haver una introducció de dades de totes les oficines
i de totes les dades actualitzades, hi hauria d'haver uns
manteniments que supos que els ajuntaments i els consells,
en principi, se n'haurien de fer càrrec, però ja com a primera
passa crec que aquesta seria molt bona.

Sabem d'un programa, perquè s'ha anomenat dins les
fires turístiques, principalment a Firtur, a Madrid es va dir
el programa Mintur del Govern. Crec que és un programa
que cal encara ampliar molt més, per tant, davant totes
aquestes coses que van sortint i davant intencions del
Govern que ha manifestat i que són sabudes les opinions del
president, principalment del president Matas, quant a tot
aquest món de la informàtica i tecnologia i totes aquestes
coses, per tant entenem que aquesta proposició és ben
rebuda pel nostre grup, per això li donarem suport esperant
que no s'acabi només aquí i que es vagi ampliant encara
molt més el tema de la informàtica a les oficines turístiques,
ja que és una imatge que creim que no podem deixar de
donar perquè..., i els que tocam d'alguna manera les oficines
turístiques és llastimós entrar en alguna oficina turística
actual, no em referiré només de les illes, jo conec més les de
Mallorca, però és llastimós trobar les oficines com les
trobam i, a més a més, no la part obsoleta, ja, d'aquí a on
estan i de l'edifici en si, sinó llavors dels mitjans que tenen
per fer feina. Per tant, crec que això seria una primera passa
per adaptar-nos als nous temps, i per això donam suport a
aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Palau.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Començaré dient que crec que
aquesta proposició no de llei que presenta el Grup Socialista,
malgrat que la data d'entrada en aquest parlament va ser durant
el mes d'abril i la debatem avui, jo vull dir que segurament ve
inspirada per totes les notícies que el Govern balear ens havia
fet arribar pels diferents mitjans de comunicació local que ja,
d'alguna manera, ens informava en aquest sentit del servei que
volien posar i fins i tot posaven data concreta, parlaven de
primers de juliol d'enguany, però no tant sols això -i no som jo
només que ho dic, sinó que hi ha hagut un diputat que n'ha fet
esment amb anterioritat- sinó que el Molt Honorable President
d'aquesta comunitat autònoma, a la fira de Fitur, concretament
el dia 28 de gener de l'any 1978, i també a l'ITB de Berlin, ja va
presentar el Programa Mintur i el Programa Mintur regional
que, d'alguna manera, seria el sistema d'informació turística
integral de les Illes Balears. 

Jo intentaré explicar un poc en què es basa aquest Programa
Mintur regional. El Programa Mintur regional es basa en un
projecte de Multimedia Information Network for Turisme, o sigui,
abreviant, vol dir Mintur, i que ha estat realitzat per un consorci
d'estats i empreses i liderat pel mateix Govern balear, i que s'ha
culminat, aquest programa, amb la implantació d'un servidor -
avui quan dic servidor no vull dir un servidor com a persona,
sinó supòs que en informàtica ja sabran vostès què és un
servidor, és el sistema a on es pot anar- que tendrà una base de
dades utilitzable per tots els agents professionals d'aquest món
turístic i també per les persones o els ciutadans que puguin estar
interessats en aquest programa.

En el Programa Mintur regional, dins aquest context, s'hi
han enquadrat, a part del Govern balear, els consells insulars i
els ajuntaments que, com tots vostès saben, són els agents que,
a part de tenir les competències en matèria d'informació
turística, també són els agents que coneixen, d'alguna manera
sobre el terreny, quina és la informació més adient i la
informació que s'ha de donar en cada moment. Jo crec que és
un sistema bo, un sistema que, d'alguna manera, en molts de
casos vendrà a substituir tota aquella mena de fullets que
moltes vegades (...), independentment que podran continuar els
fullets, però seran, diguem-ne, d'alguna manera coordinats amb
aquesta informació que hi haurà dins aquest programa i que
permetrà també, d'alguna manera, la unificació de criteris quant
a la informació que es vulgui dar al llarg de les diferents zones
turístiques.

El Govern balear ja té, i els puc dir que ja té perquè
aquest diputat que els parla en la doble condició de diputat
i conseller d'un consell insular, jo des de fa aproximadament
15 o 20 dies ja vaig rebre un esborrany, en el Consell
Insular d'Eivissa i supòs que els altres consells insulars
també deuen haver-lo rebut, un esborrany del conveni que
el Govern balear pensa firmar amb els consells insulars
perquè aquests facin arribar a totes les oficines d'informació
turística del seu àmbit, siguin del consell insular o siguin
dels ajuntament, com els he dit un esborrany de conveni pel
qual el Govern balear ja farà lliurament de tots aquests
ordinadors, però ordinadors i una impressora multimèdia
que, a través -perquè l'ordinador per ell tot sol hem
d'entendre que no serviria de res- de la xarxa digital dels
serveis integrats de telefonia Infovia puguin accedir a la
informació i alimentar, a la vegada, tota la base de dades
d'aquest servidor que els havia dit abans i que s'hi podrà
accedir bé a través del servei Infovia o bé, també, a través
d'aquest servidor podran anar a Internet. Què vol dir això?
Vol dir això que fins i tot anam més enllà del que diu
aquesta proposició no de llei que demana la connexió a
Internet; no, el Govern balear el que fa és posar aquest
servidor a l'abast de totes les oficines i de tots els usuaris i
que a través d'aquest servidor igual es podrà entrar que es
podrà arribar a través de tots aquests sistemes. 

Quins seran els costos que tendran per als consells
insulars i per a les oficines de turisme dels ajuntaments?
Idò, únicament i exclusivament els costos que puguin tenir
per la connexió que puguin fer a través de la xarxa que
hagin de connectar. Però a part d'això també els vull
informar que el personal depenent de la Direcció General de
Noves tecnologies de la Conselleria de Presidència ja està,
des de fa bastant de temps, acabant i dissenyant tot el que és
la base de dades perquè es pugui posar aquest sistema en
marxa que, com he dit abans i segons paraules del mateix
President del Govern balear en un parell de fires, pensen
posar-lo en marxa a primers de juliol i que, com ja he dit, jo
fins i tot esper que segurament aquest conveni, en allò que
respecta a les illes d'Eivissa i Formentera, es pugui firmar la
propera visita que ha de fer el President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a aquestes illes, i supòs que
els altres firmaran el moment que els altres consells ho
creguin convenient. 

Per tant, jo l'únic que els vull dir és que, com a idea em
sembla perfecte; la idea del Govern balear va més enllà,
però no vull qualificar d'oportunisme polític que s'hagi fet
aquesta proposició no de llei, però el que sí vull dir és que
crec que no és de rebut que el Parlament de les Illes Balears
s'hagués de manifestar a favor d'una proposició no de llei
que no compleix els objectius d'un sistema que el Govern ja
té per posar en marxa i que el té acabat i que, com aquell
que diu, els ordinadors ja deuen estar en camí. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair al PSM el
seu suport i els altres grups que ho han manifestat, i diré al Sr.
Sansó que, evidentment, aquesta proposició no de llei era una
proposició no de llei molt modesta, simplement demanava que
el Govern es fes càrrec de la interconnexió d'aquestes oficines
turístiques i que, evidentment, llavors s'ha d'omplir de contingut
perquè si no de res no serviria.

Quant al Partit Popular, ja ens té acostumats que quan duim
qualsevol proposta a aquest parlament ells sempre ens diuen
que ja ho tenen previst, que ja ho tenen en camí, que ja ho
faran, que, bé, que ens han passat davant, per dir-ho d'alguna
manera i que nosaltres els anam darrere, però també hem de dir
que en moltes ocasions podem veure que això no és exactament
així. De qualsevol manera la nostra proposta era una proposta
molt més simple, es tractava d'una proposta de consum intern,
es tractava, simplement, que aquestes oficines turístiques, que
no he entès molt bé si en tot el que ens ha dit el Sr. Palau hi
entra aquesta interconnexió perquè es pugui intercanviar
informació d'un indret turístic d'una illa a un altre, com passa i
així li hauran informat, a ell, les persones que treballen en
aquestes oficines turístiques que moltes vegades se'ls demana
des de Sant Antoni d'Eivissa, per dir-ho d'alguna manera,
informació d'Alcúdia de Mallorca, i això, en certa manera, era
una mica el que nosaltres demanàvem amb aquesta proposició
no de llei i no tot el que ens ha dit el Sr. Conseller, que
volguéssim copiar ningú perquè ja havien anunciat que farien
això. 

Per tant, jo li agrairia que em digués si realment, amb les
propostes que duen, com que ja veig que no donaran suport a
aquesta proposició no de llei, si aquestes propostes signifiquen
que aquestes oficines turístiques estaran interconnectades i si
des de qualsevol indret de les Balears es podrà obtenir
informació des de les altres. Jo no vull entrar en qüestions
tècniques, jo crec que faria un ridícul molt gros perquè la
veritat és que jo en qüestions d'informàtica no n'entenc gaire,
però la nostra preocupació i el nostre desig era que aquestes
oficines es posassin a l'altura de les circumstàncies i que
poguessin donar la informació que requereix avui per avui, i
també és veritat que allò que ens va fer pensar que això era
possible és tota la propaganda que ha insertat el Govern i el
President Matas, també, com aquí s'ha dit, que totes les
persones de les Balears d'aquí a molt poc temps estaríem
informatitzades, tendríem un ordinador a casa, estaríem
connectats, o sigui, una propaganda d'informatització a les
nostres illes i nosaltres, evidentment, fruit d'aquest allau de
propaganda vàrem dir: "bé, i si tots hem d'estar informatitzats,
com és possible que unes oficines turístiques que han de donar
informació tan important d'un indret i l'altre no estan
interconnectades?", i aquest va ser el motiu pel qual nosaltres
vàrem presentar aquesta proposició no de llei i no altres motius
que ha volgut ressaltar el Sr. Palau. 

Simplement vull lamentar que, si ja ho fan, malgrat sigui
d'una manera més ostentosa, no li puguin donar suport com
ja ens tenen acostumats i hagin de rebutjar una proposta que
l'única intenció que tenia era aquella que hem exposat
abans: que les oficines turístiques estiguessin
interconnectades i es poguessin donar informació d'un indret
a un altre de les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Grups que vulguin intervenir en
contrarèplica? Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument només li diré al
Sr. Marí Serra que em sap molt de greu que cada vegada
que presenta una proposició no de llei li haguem de
contestar que no els donam suport perquè el Govern ho fa.
Bé, jo els demanaria que vostès tenguessin les iniciatives
amb més antelació i segurament si venguessin abans..., jo
record una altra iniciativa que vàrem debatre aquí fa pocs
dies que demanaven que fes un fullet i jo els vaig mostrar el
fullet que ja estava fet; avui em sap molt de greu, però no he
pogut venir amb l'ordinador, però bé, ja els convidaré
perquè els venguin a veure i aleshores supòs que això els
convencerà.

Vostè em diu si serà possible que aquests ordinadors
tenguin interconnexió entre les oficines de turisme per
donar informació; precisament és el que volia simplificar
d'alguna manera, que els ordinadors puguin tenir informació
interna, podríem dir, interna dins totes les Illes Balears i que
s'hi pugui accedir a través de les oficines d'informació per
demanar informació; però no anam només aquí, anam més
lluny: que des de l'exterior i via Infovia o via Internet, com
he dit abans, qualsevol professional de turisme o qualsevol
persona que estigui interessada en tenir informació turística
de les Illes Balears o d'un punt concret hi pugui accedir. 

Jo només li dic que si vostè d'aquí a un parell de mesos
veu que aquest projecte no ha anat endavant i que no s'ha
fet, idò vostè tendrà tot el seu dret i fins i tot jo també tendré
dret de dir al Govern balear que compleixi el que ens han
dit, però jo li dic que tenim un esborrany de conveni per
firmar, per posar en marxa tot aquest sistema informàtic i jo
no he de dubtar de la bona voluntat i de la iniciativa del
Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Palau. Esgotat aquest debat passarem
seguidament a la votació del text de la Proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat?
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EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, el resultat ha estat: vots a favor, 5; en
contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda, doncs, rebutjada aquesta proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats, no havent-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió.
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