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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, preg que ocupin els seus llocs,
perquè començarem la sessió, i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions en els diferents grups parlamentaris.
EL SR. RAMON I JUAN:
Estic en substitució de Margalida Rosselló, del Grup Esquerra
Unida i Ecologista.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Sustituyo a Fernando Piña.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, pensi que el que es grava aquí és el que es
trasllada al Diari de Sessions, per tant li prec que digui el seu
nom, el diputat que substitueix i el Grup Parlamentari al qual
pertany.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Perdón. Margarita Cabrer en sustitución de Fernando Piña.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, que tampoc no havia donat el meu nom. Miquel Ramon en
substitució de Margalida Rosselló, pel Grup Esquerra Unida
Ecologista.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, senyors diputats.
I.- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, per
tal d'informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme durant la legislatura present (RGE núm. 2542/99).
El punt únic de l'ordre del dia d'aquesta comissió és la
compareixença, a petició del Govern de les Illes Balears, de
l'Hble Conseller de Turisme, Sr. Celestí Alomar, per tal
d'informar sobre el programa i política que pensa dur a terme
durant la legislatura present. Assisteix acompanyat de la Sra.
Isabel Oliver i Sagrera, secretària general tècnica de la
Conselleria; la Sra. Josefina Casals i Senent, directora general
d'Ordenació; i el Sr. Josep Antoni Pérez de Mendiola i Roig,
director general de Coordinació.
Atès que aquesta és la primera reunió d'aquesta comissió,
donam en nom de la Mesa la benvinguda al conseller, esperant
i desitjant que la seva gestió sigui profitosa per als interessos
d'aquesta comunitat.

Recordaré també la Resolució de Presidència d'aquest
parlament que els telèfons mòbils siguin apagats durant la
realització d'aquestes sessions, a fi i efecte que no es
produeixin interrupcions.
I sense més, don la paraula al Sr. Celestí Alomar, perquè
expliqui la política de la seva conselleria. Gràcies.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. El Govern ha demanat comparèixer davant aquesta
comissió per explicar, com deia molt bé el president, quins
seran els trets generals de la política turística per a aquests
pròxims quatre anys.
Abans d'entrar a explicar-los quina serà la política
turística, els vull dir que per part d'aquesta conselleria hi ha
la major intenció de poder col•laborar amb aquesta cambra
i amb tots els grups que la integren, perquè entenem que la
política turística és fonamental per a aquestes illes, i no crec
que hagi de tenir molts d'alts i baixos, sinó que hauria de ser
una política tan consensuada com sigui possible. En aquest
sentit la participació i la comunicació a aquesta comissió i
a aquesta cambra en general per part de la meva conselleria
esper que sigui constant i tan clara i oberta com sigui
possible.
Ja entrant en qüestions concretes, el que m'agradaria
explicar-los són una sèrie de reestructuracions que hem
tengut a la Conselleria de Turisme. Una primera mesura que
hem pres és que l'Institut Balear de Turisme, que depèn de
la Conselleria de Turisme, agafi totes aquelles competències
de promoció, incloses aquelles que podien restar dins la
Direcció General de Promoció, a fi d'unificar-les en tots els
aspectes que són promocional. A més entenem que aquest
institut ha d'estar molt al servei de l'activitat turística, i per
tant a les empreses turístiques, i que ha de tocar aquells
aspectes que li són operatius a la feina diària d'aquestes
empreses. El tema de promoció és una qüestió que està al
servei d'aquestes activitats i d'aquestes empreses, a més de
ser una tasca d'imatge d'aquesta comunitat a fora; però
també hi ha altres actuacions que duia la Conselleria que
nosaltres creim que també en una relació íntimament directa
amb les empreses, com són tots aquells temes d'estadística,
els temes d'investigació de mercats, temes de recerca i
desenvolupament de nous projectes o de nous productes. Per
tant, creim que aquests són aspectes que també haurien
d'estar dins l'Institut Balear de Turisme.
Igualment dins l'Institut Balear de Turisme entenem que
seria convenient posar-hi una unitat o una activitat que
nosaltres anomenam observatori turístic, que estaria dirigida
fonamentalment a tenir el pols del dia a dia de cadascuna de
les zones, quins són aquells problemes que tenim a dins una
zona, si són problemes de renou, si són problemes de brutor,
etcètera, per poder actuar i cridar l'atenció a aquells
organismes, institucions o bé empreses privades que
produeixen aquella situació que pot interferir el bon
desenvolupament de l'activitat turística a dins la zona. En
aquest sentit enteníem que si aquest institut és un instrument
que posam a l'abast del sector i de l'activitat turística, la
participació d'aquest sector havia de ser més grossa que la
que actualment estava dins el Consell de Direcció.
Pròximament durem al Consell de Govern una aprovació
d'un decret on es configurarà aquest Consell de Direcció,
amb una participació important de les empreses i del que
diríem o coneixem com a sector turístic, empreses
d'allotjament, empreses de mediació i oferta
complementària.

Un altre aspecte és que nosaltres entenem que el turisme és
una activitat més que un sector econòmic, una activitat que
implica altres sectors econòmics i infinitat d'agents socials. Per
tant, la política turística s'ha de basar en un aspecte fonamental
de coordinació i de cooperació amb tots aquests agents,
coordinació dins el mateix Govern, quant que hi ha moltes àrees
administratives que incideixen sobre l'activitat turística; i
cooperació i participació dels agents socials. Quan un turista
arriba a un destí turístic, són nombrosos els serveis que utilitza,
que no només són serveis privats, sinó també serveis públics.
Aquest fet d'una activitat que podríem dir mixta ens du a pensar
que és bàsic per a una bona política turística, o per al bon
funcionament de tota política turística que hi hagi un esforç
grandiós en els temes de coordinació.
És voluntat de la Conselleria i del Govern dur també
pròximament, probablement al pròxim Consell de Govern, la
creació d'una Comissió Interdepartamental de Turisme, on hi
haurà aquelles conselleries que tenen aquesta relació directa o
indirecta amb l'activitat turística; amb l'objectiu de crear una
cultura turística dins totes les conselleries, d'intentar tirar
projectes conjunts, i de donar prioritat, si és possible, a dins les
altres conselleries actuacions en funció d'aquesta activitat
principal de les nostres illes. També és cert que les competències
en matèria d'ordenació estan transferides als consells insulars
d'Eivissa i Formentera i de Menorca; per tant aquesta
coordinació d'aquesta comissió interdepartamental i dels consells
insulars, creim que era suficient feina i tasca per crear una
direcció general de coordinació, que també assumeix aquells
aspectes de representació institucional que en el seu moment
tenia la Direcció General de Promoció.
Igualment, per tancar tot el quadre de participació dels agents
socials en la política turística, creim que és convenient
desenvolupar l'article 4 de la Llei general de turisme, en el sentit
de posar en marxa el Consell Assessor de Turisme, on hi hauria
tots els agents socials implicats en el turisme.
Aquestes són, per tant, les línies generals del que ha estat.
entenem que era necessari, la reestructuració de la Conselleria de
Turisme. Entenem que estam en una fase distinta o nova quant
a l'activitat, quant a l'evolució de mercats i quant al
comportament dels distints agents, i per tant crèiem que ja que hi
havia un canvi de Govern, era un bon moment per fer aquestes
modificacions dins l'estructura de la Conselleria de Turisme.

Per una altra part, quins són els objectius generals, a part
d'aquests objectius de participació i de crear un instrument
adequat per posar al servei de l'activitat turística, quins són
els objectius generals que nosaltres creim que ens hem de
marcar? Nosaltres creim que en aquests moments estam
vivint una situació peculiar dins el món del turisme, en la
mesura que l'activitat en aquestes illes creix any darrere
any; que la demanda i els gusts dels mercats van canviant;
i que tenim una posició desgraciadament de privilegi dins la
nostra zona geogràfica. Dic desgraciadament de privilegi
perquè la tenim a causa que països de la conca de la
Mediterrània estan en una situació política greu, i que per
tant a nosaltres ens afavoreix. Nosaltres entenem que
aquesta situació en els pròxims quatre o sis anys seria bo
precisament per a aquesta àrea geogràfica que se superàs. A
més entenem que s'anirà superant, i que per tant les
condicions polítiques d'aquesta àrea canviaran. Entenem
també que a aquests països, com la majoria de països que
intenten entrar en una fase de desenvolupament, el primer
que miren és el sector serveis, i dins el sector serveis
lògicament el turisme. Per tant, possiblement en els pròxims
anys tenguem una competència nova dins la zona propera,
competència que probablement estigui també, i esperem que
hi participin les nostres empreses hoteleres, no només ja les
grans empreses, sinó que, com ja es va donar anys enrere,
quan es va començar a Tunísia a fer el desenvolupament
turístic, les empreses mitjanes també varen sortir, perquè és
una àrea molt més pròxima que, per exemple, la del Carib.
Per tant, ens podríem trobar en un futur pròxim, podem
dir quatre, sis, vuit anys, en què tenguem una competència
molt pròxima, amb un producte, amb unes instal•lacions
més noves que les nostres, amb unes instal•lacions a més
amb el mateix know how que s'han anat construint les
nostres, perquè probablement siguin les nostres mateixes
empreses que hi vagin; i amb una situació de costs de
producció més baixos que el cost de producció que tenim
nosaltres. Per tant, davant aquesta situació que nosaltres
creim que és el quadre que se'ns podrà presentar en els
pròxims anys, hem de crear una estratègia on puguem
nosaltres des de l'administració facilitar que les nostres
empreses, assentades aquí, puguin millorar la seva
competitivitat. Jo sé que l'administració no és la que fa
producte turístic, no és la que dissenya el producte turístic,
però sí que entenem que és funció de l'administració posarse al davant per veure aquestes funcions, i anar a crear unes
condicions on les nostres empreses puguin anar millorant el
producte que estan donant, i creant productes que en aquest
moment no donen.
En aquest sentit creim que seria convenient en aquests
pròxims anys anar creant aquest entorn, aquestes
infraestructures on aquestes empreses puguin millorar la
seva competitivitat. Quines són aquestes infraestructures?
Nosaltres creim que aquestes infraestructures i aquest entorn
passen bàsicament per tres línies: Una, la recuperació dels
espais protegits per la Llei d'espais naturals, creant una
xarxa d'espais naturals, que des del punt de vista de la
conservació se'ls pugui donar a aquestes àrees un valor d'ús
i un valor social i econòmic que en aquest moment no tenen,
sempre des de la perspectiva de la conservació d'aquestes
àrees. Això és un aspecte que nosaltres entenem que en els
pròxims anys, atesos els gusts del mercat i la tendència dels
nostres clients d'Europa quant a valorar els aspectes
ambiental, pot fer que ens situem en unes millors condicions
a dins el mercat, i a més també ens pot fer que tenguem un
producte de senderisme, de visita a parcs temàtics de natura,
etcètera, que en aquests moments no tenim.

Un altre aspecte que creim que hem de fer una política i un
esforç és continua aquest feina que ja s'ha fet, i jo crec que ben
feta, en els darrers vuit anys, que és la feina de rehabilitació de
zones turístiques. Es va començar en el seu moment amb un pla
d'embelliment; s'ha seguit amb aspectes d'esponjament a algunes
zones, és una constant que nosaltres crec que en aquestes illes el
Govern anterior va ser pioner, i que per tant nosaltres creim que
hem d'aprofundir, ja com una tasca immediata, un objectiu
fonamental que el que fins ara ha estat localitzat en unes
primeres línies, s'ha de generalitzar a tot el que és la zona
turística, perquè entenem que les zones turístiques com les
nostres, que són zones de primera generació necessiten ja en
aquest final de segle una rehabilitació i una remodelació integral
i que afecti tots els seus aspectes.
Aquesta rehabilitació ha de venir acompanyada per una altra
qüestió fonamental també, que és la creació d'infraestructures
que permetin a les empreses de les nostres zones turístiques
elaborar productes distints dels que es fan. També és una tasca
que he de dir que està començada, com per exemple l'auditori de
sa Màniga de Cala Millor, com altres esforços que s'han fet, però
nosaltres creim que és important continuar en aquesta línia, i per
ventura donar-li encara molta més importància, i més
revolucions a aquest esforç en infraestructures. Nosaltres creim,
per exemple, que hauria de ser possible en els pròxims anys tenir
una bona oferta esportiva, la zona de darrere la platja de Palma;
crec que hauríem de tenir una bona oferta de parcs temàtics de
natura a la zona nord de l'illa; a cadascuna de les zones per
ventura hauríem d'anar creant una especialització.
Aquestes dues línies, la de recuperació d'espais naturals i la
de rehabilitació i remodelació de les zones turístiques, incloent
la qüestió d'infraestructures, creim que han de ser les línies
bàsiques d'actuació de cara al futur. Això ens permetrà, entenem,
que les nostres empreses puguin anar elaborant productes dirigits
a segments que en aquests moments o són minoritaris o no hi
entram; productes que entenem que fonamentalment coincidiran
amb aquells productes que es venen en temporada mitja i baixa;
però també ens permetrà que el producte essencial, el producte
vacacional estàndard que venem, que ja és d'una qualitat
important, tengui un valor afegit més gros del que té en aquest
moment; que per tant les armes per competir dins els mercats
turístics futurs no sigui només els preus, sinó que sigui aquesta
qualitat en el producte i aquesta diversitat en segments de
producte.

Aquestes actuacions sens dubte ens duran a poder crear
xarxes de senderisme, podrem incidir també en recuperar
espais culturals que en aquest moment necessiten una
millora, etcètera; és a dir que entenem que la visió de crear
producte i d'estendre el producte turístic a altres segments
per ventura també haurà de comptar amb àrees que no són
només les zones actualment existents, tenint en compte que,
per exemple, si posàssim un cas com Sineu, no és l'objectiu
augmentar els visitants del dimecres a aquesta àrea, sinó que
seria l'objectiu que el turisme es pogués integrar com a
element funcional a dins aquest poble, i ho pos simplement
com a exemple. Igualment aquesta rehabilitació de zones
turístiques i aquesta integració de la natura com a producte
turístic, es podrien donar els casos -i també ho pos com a
exemple- com a zones com Sóller fer un esforç, i tenir en el
futur una zona com pugui ser Sóller, que en lloc d'anar
únicament o de forma prioritària com va ara un segment
vacacional, pogués anar de forma més forta un segment que
ja hi ha començat a anar-hi, com és el segment de
senderisme, o el segment de salut, com a alguns ja tenen
instal•lacions de talassoteràpia; és a dir convertint, per
exemple, Sóller en una idea pròxima al que seria un
balneari, en el sentit modern de la paraula, quant a una
oferta turística dedicada a temes de salut i esportius.
Per això, quins són els instruments que nosaltres ens
hem plantejat, i creim que és necessari posar en
funcionament? Per una part creim que és important entrar a
una reforma de la Llei general de turisme, en el sentit de
poder integrar a dins la Llei general de turisme i adequar
dues normes que en aquest moment nosaltres creim que
existeixen, que és el Pla d'ordenació de l'oferta turística, el
qual creim que és un instrument encara suficientment
important per aplicar-lo, instrument que per diverses
circumstàncies creim que no es va aplicar amb la forma
decidida que s'havia d'aplica, i que la Llei general de
turisme bé reconeix a través de dos articles; i en canvi creim
que en altres aspectes entre en unes certes contradiccions, i
sobretot no està recollit bàsicament aquella filosofia del que
representa el Pla d'ordenació de l'oferta turística quant a
intercanvi de places i creació d'àrees de sòl públic per a
aquest intercanvi.
Creim que també hauríem d'entrar en aquesta
modificació de la Llei general de turisme quant a simplificar
tota la normativa que fa referència a les empreses. Nosaltres
entenem que en aquests moments el sector turístic i les
empreses turístiques de Balears, especialment el sector
d'agències de viatge i hotelers, estan en un nivell de
maduresa, que més que anar a cercar fórmules de tutelatge
cap a aquest sector, hauríem d'anar a cercar fórmules de
donar-li responsabilitat, i que per tant l'administració el que
fes és garantir aquells serveis que diuen que es venen davant
el consumidor. En definitiva, anar a una simplificació de la
Llei, i també creim que seria important, atès que les
tendències d'introduir els sistemes de qualitat dins el sector
serveis, i especialment dins el sector turístic, s'haurien de
contemplar de tal manera que a la Llei es propiciàs la
independència, la creació de forma independent
d'instruments d'autocontrol i regulació de la qualitat dins el
sector turístic.

Per una altra part, un altre instrument que també creim que és
necessari crear és que si nosaltres tenim dos objectius finalistes,
que és la rehabilitació i millora de les zones turístiques i la
recuperació dels espais naturals, aquests dos objectius impliquen
uns recursos addicionals que en aquests moments no tenim dins
els pressuposts de la Comunitat. Per tant, hauríem d'anar creant
un fons finalista per a aquests objectius, i aquest fons finalista
s'hauria de nodrir de recursos bé d'una figura impositiva o
tributària sobre el client, que és el cas que nosaltres tenim diríem
en segon nivell; o bé d'una altra fórmula que ens agradaria més,
i que creim que a més aquesta cambra i els partits d'aquesta
cambra podrien ajudar a dur-lo a terme en el cas que creguessin
la conveniència de crear un fons amb aquests objectius finalistes,
que es pogués nodrir de tres elements d'entrada: un, pressuposts
generals de l'Estat, en la mesura que l'Estat té aquí un bon
negoci, en el sentit que és una de les activitats més productives
que hi ha dins la nació, i per tant, com a bon administrador seria
bo que reinvertís en aquest negoci, que sempre dic que és amb
aquests objectius finalistes. L'altra part seria la contribució que
puguin fer els pressuposts de la Comunitat, i la tercera part la
contribució econòmica que podria fer el sector privat per a
aquests objectius. Naturalment s'ha de dir que seria un fons
finalista, com ja he dit, seria un fons únic i definit per a aquests
objectius, i que els mecanismes de gestió haurien de ser tan
transparents i participats com sigui possible per part de tots els
sectors i administracions que participen en aquest fons.
En línies generals els vull dir que aquestes són les activitats
del que seria la política turística de la Conselleria. He deixat a
part tota la qüestió de formació, que nosaltres creim que és
bàsica, que entenem que la millora d'aquesta formació i dels
instruments que tenim, com són l'Escola d'Hostaleria i les seves
extensions, podria venir donada també per una participació de
professionals dins el mateix consell de direcció, en substitució tal
vegada d'alguns estaments de funcionaris, o de participació
també de la Universitat(. Jo ja he nomenat tres professionals en
el Consell de Direcció, i esper poder fer una modificació perquè
aquesta participació sigui més directa. Igualment dins l'estructura
de l'ITIB m'agradaria que hi hagués aquesta participació més del
sector i dels professionals del sector, perquè entenem que la
formació i l'escola han de complir uns objectius, que són les
demandes que té l'activitat econòmica en aquests moments. És
més, en aquest sentit entenem que l'Escola no ha de ser un
element aïllat, sinó que ha de ser un element més integrat dins tot
el sistema de formació professional i ocupacional de les Illes.

Estic a la seva disposició per les preguntes que facin
falta, i esper després del debat poder comptar amb la seva
ajuda en aquells aspectes en què ens posem d'acord, si és
que hi ha algun aspecte en què estiguem d'acord. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix suspendre la sessió
per un temps màxim de 45 minuts. Jo voldria saber si els
portaveus necessiten tant de temps, o volen continuar
immediatament, o una suspensió de 5 minuts, 10 minuts, un
quart d'hora.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Sí, Sr. President, demanaríem una suspensió per un espai
de 15 minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Així ho farem idò. Suspenem la sessió per 15 minuts.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Començarem la segona part d'aquest debat. Per tant, per
tal que els senyors i les senyores diputats puguin fer les
seves observacions, i d'acord amb allò que preveu el
Reglament d'aquest parlament, intervendran de menor a
major els senyors diputats, amb un temps màxim de deu
minuts, i té la paraula el portaveu del Grup Mixt.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. Bé, per part d'Unió Mallorquina,
volem felicitar el conseller per la seva compareixença i pel
programa que aquí ens ha explicat, el qual compartim quasi
absolutament, esperam donar suport durant aquesta
legislatura, perquè el conseller pugui dur endavant aquest
programa, però voldríem que ens aclarís petits aspectes que
de la seva intervenció no ens han quedat prou clars.
El conseller ha parlat que per millorar la competitivitat
de les nostres empreses hi havia dos grans temes, un era la
recuperació d'espais protegits, i un altre era la rehabilitació
de zones turístiques; en aquest primer aspecte, quin tipus
d'actuació pensa fer per recuperar o per a la utilització
d'aquests espais protegits, si les actuacions en aquest sentit
aniran només en el tema de parcs naturals o també altres
tipus d'espais protegits, que puguin ser privats, i quin tipus
d'iniciativa es pensa fer en aquest sentit.

D'altra banda, ens agradaria que ens aclarís l'oferta esportiva
de la Platja de Palma, de la qual ha parlat el conseller, en què consistiria.

EL SR. PRESIDENT:
Vol tornar a intervenir?

I, en el darrer punt, la Comissió Interdepartamental de
Turisme que ens ha anunciat que pensa crear, quins serien els
membres, quina seria la seva composició, quines conselleries
afectaria i a quin nivell funcionaria.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre, té la paraula el conseller
de Turisme.

EL SR. NADAL I BUADES:
No, no.
EL SR. PRESIDENT:
Passam, per tant, a la intervenció del representant del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, Sr.
Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sí, efectivament, quan nosaltres
parlam de crear una xarxa d'espais naturals, entenem que una de
les tasques importants s'haurà de fer a la Comissió
Interdepartamental de Turisme, no és una qüestió que només
pugui fer la Conselleria de Turisme, perquè, a més, no és
responsable en aquesta matèria, però sí en canvi que pot aportar
aquells aspectes, aquells valors que necessita l'activitat turística
o que l'activitat turística pugui requerir d'aquests espais, tenint en
compte que la conservació de l'espai és una qüestió que necessita
recursos i l'activitat turística és aquella que pot ajudar a aquesta
conservació. Per tant, o sigui, aquí entenem que en primer lloc és
una feina de coordinació a nivell de la Comissió
Interdepartamental i també serà una feina de coordinació amb
aquelles altres institucions com consells insulars que siguin
propietaris d'espais naturals.
La nostra idea és que aquesta xarxa, en un principi, hauria de
ser una xarxa que pogués incloure tots els espais, parcs naturals
ja existents, però que també hi entrassin els diferents espais
protegits per la Llei d'espais naturals. De quina forma?, nosaltres,
en principi, creim que seria una bona fórmula el conveni amb els
propietaris i, en cas que no fos possible el conveni amb els
propietaris, la fórmula que es podria emprar seria la compra
d'aquests terrenys. Per això deim que és important, i creim, pel
que hem anat sondejant, que molts de propietaris es decanten
més cap a venda que no a la participació com a privats allà dins,
però les dues formes es contemplarien.
És una qüestió, a més, com és lògic en el temps que es du al
Govern, s'està començant, s'està creant, s'està definint la proposta
que hauríem de fer a les diferents institucions i a les diferents
conselleries per unificar aquests criteris, ara l'objectiu de donar
un valor als espais naturals des d'un punt de vista de conservació
i la necessitat d'aconseguir recursos per a aquesta conservació, és
una cosa en la qual coincidim i tenim bastant clara. Però ja li dic,
les dues fórmules que es podrien utilitzar són bé compra, bé
convenis amb els propietaris.
No sé si li he contestat la seva pregunta.

Gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, començar donant
l'enhorabona al conseller de Turisme i agrair la seva
presència i la seva intervenció aquí, que ha tengut la virtut
de ser breu, la qual cosa ens permetrà fer-li més preguntes
i ampliar-la, però, tal vegada, és bon començament que la
primera intervenció no sigui excessivament llarga.
Crec que d'aquesta intervenció breu, hi ha hagut coses
ben interessants, i crec que des d'un grup que dóna suport a
l'acció del Govern i que coincideix bàsicament amb el
programa, sí que voldríem algun major aclariment sobre
algunes de les coses que aquí s'han dit.
Crec que ha estat prou interessant la referència que ha fet
a la previsible evolució del mercat, la situació a la nostra
zona de la Mediterrània i les possibilitats de canvis que hi
ha en els propers anys, i que és bo que es faci previsió sobre
aquesta possible evolució i no ens sorprenguin possibles
esdeveniments posteriors.
Sobre la qüestió que el diputat que ha intervengut
anteriorment, ja ha demanat més aclariments de
promocionar el turisme de natura, crec que és una opció
interessant que s'ha de tenir en compte, s'ha d'aprofitar, però
davant la situació de greu perill de tots els nostres espais
naturals, pensam que, en primer lloc, els espais naturals, el
que s'ha de fer és protegir-los i evitar-ne la destrucció.
Llavors, la utilització turística d'aquests espais naturals
hauria de ser, davant aquesta situació que tenim actualment,
necessàriament secundària, perquè realment es troben molt
amenaçats els nostres espais.
I després, ens agradaria també que una qüestió que no ha
definit el conseller, és sobre model turístic quant a les
possibilitats que pugui haver-hi de continuar creixent,
creixent al ritme que ens imposi el mercat, de posar límits
o de plantejar-se, fins i tot, com a mínim a determinades
zones o a determinades illes, fins i tot reducció de places
turístiques, perquè sembla ser que ens trobam en una
situació de saturació de places, d'ocupació de tot tipus
d'infraestructures, d'instal•lacions i de territori, de recursos
naturals, que en alguns casos es troben, evidentment,
sobreexplotats avui en dia.

D'altra banda, les referències que ha fet a la Llei general
turística, atesa la brevetat de la seva intervenció, segurament no
podia concretar molt més, semblen bastant correctes referències
que ha fet a simplificació d'aquesta pròpia llei, però hi ha altres
qüestions que han estat motiu de debat considerable que no ha
esmentat, com podria ser el tema d'intercanvi de places, quina és
la posició del conseller de Turisme sobre aquestes qüestions.
I una altra cosa que m'ha resultat una mica sorprenent,
sobretot com que jo som diputat d'una altra illa menor, tal vegada
tenim més sensibilitat per a aquesta qüestions; quan ha parlat del
POOT, ha parlat així, en singular, del POOT, i POOTs n'hi ha
dos, a Menorca no tenen, entenc jo la desgràcia de tenir-ne un,
ho dic així perquè en els casos que més conec, en el cas
d'Eivissa, em sembla que més aviat és una desgràcia, perquè no
resol problemes del sector turístic, en tot cas, en relació amb els
POOTs que hi ha, atès que bàsicament són instruments
urbanístics no pròpiament turístics, perquè fan referència a
aspectes urbanístics, segurament tot això es pot incloure dins el
paquet de mesures urbanístiques que s'han d'adoptar, i llavors els
aspectes purament turístics, crec que són insuficients perquè
únicament fan referència als allotjaments i no a tot el conjunt del
sector turístic i realment no sé molt bé la funcionalitat que pugui
tenir en el futur el manteniment d'aquests POOTs que, he cregut
entendre, que es parlava d'integració, d'alguna manera, en la Llei
turística.
I, per altra banda, Sr. Conseller, ha passat així, com de
puntetes per damunt del tema estrella d'aquests dies en relació
amb la política turística, i bé, jo crec que abans que faci la
pregunta directament, que crec que ho farà, el grup parlamentari
de l'oposició, tal vegada ens podria explicar una miqueta més el
tema del que tal vegada era mal denominat del que es parlava, de
l'ecotaxa o aquesta altra opció cap a la qual sembla que s'inclina,
que podria ser millor, a veure aquesta altra opció, que contempla
la participació dels pressuposts generals de l'Estat, la
disponibilitat que conegui el Sr. Conseller en aquests moments
per part del Govern Central, participar en aquest fons, quina
podria ser en aquests moments.
Res més, gràcies.

A la meva intervenció he dit que, efectivament, nosaltres
enteníem que quan parlàvem d'espais naturals l'objectiu
fonamental era conservar aquests espais naturals, i que la
conservació, nosaltres enteníem que necessitava recursos i
que, per tant, l'activitat que podia produir recursos era
l'activitat turística; però, indubtablement, una conservació
dels espais naturals, en principi, no només es fa per a
l'activitat turística, sinó també, i fonamentalment, per als
residents. Jo entenc que amb aquest objectiu, igualment que
amb l'objectiu de rehabilitació de les zones turístiques, hi ha
una coincidència important entre el que són els objectius
generals de la població i el que són els objectius concrets
d'un sector. Jo crec que estam a un moment històric, a un
moment que, el que són els objectius de l'activitat turística
concrets, que són la conservació i posar en valor aquests
espais naturals, coincideixen amb els objectius generals. I
igualment la millora de la zones turístiques i la millora
d'aquests impactes que hi ha damunt la zona de costa, crec
que també coincideixen amb els objectius generals de la
població. I, indubtablement, d'aquesta millora, en el segon
cas, de les zones turístiques, el més beneficiat serà l'activitat
turística, i de la millora i posar en valor els espais naturals
el beneficiat, el primer beneficiat serà la població resident
aquí, que podrà gaudir d'aquests espais que en aquests
moments no pot visitar.
A més, entenem que hauríem d'entrar a alguns espais, no
a tots, a alguns espais, és a dir, amb la idea de crear parcs
temàtics de natura, és a dir que la visita no només fos una
visita de l'espai, sinó que a més fos una visita educativa i
amb un valor d'ensenyament i d'educació de com, per
exemple, es forma una platja a una illa del Mediterrani que
no té rius, quina és la flora o la fauna d'una zona, etc., etc.,
tenir aquest valor d'espai temàtic de natura, primer per als
al•lots que van al col•legi, per a la gent que viu aquí, i
també, en tercer lloc, per als senyors visitants. Per tant,
entenem, des de la Conselleria de Turisme, que l'objectiu
fonamental, quan actuam en un espai natural fràgil, és la
conservació. Això és clar, i que s'implica a un moment
determinat en què a un espai poden entrar un ics nombre de
persones, no n'han d'entrar més d'aquelles que hi poden
entrar.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre, té la paraula el conseller
de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):
Gràcies, Sr. President. El diputat Nadal m'havia fet una
segona pregunta i no li he contestat, si em permet ... Primer li he
dit quina era la composició de la Comissió Interdepartamental,
i disculpi que se m'havia oblidat. En un principi, la composició
seria la següent, la presidiria el president del Govern de les Illes
Balears, hi hauria, a més, el conseller de Turisme, el conseller
d'Hisenda, el conseller de Treball, d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports, el conseller d'Educació, el de Medi Ambient i el
d'Agricultura i Pesca.

Em plantejava el model de creixement. El model de
creixement, evidentment, nosaltres ens trobam que tenim
una sensació d'ofec o es dóna una sensació d'ofec en
aquestes illes, aquests darrers anys. És evident que no és
fàcil actuar quant a limitar el nombre d'oferta turística, però
és evident també que si analitzam l'evolució d'aquests
darrers anys, on s'ha donat el major creixement no és dins
l'oferta turística, sinó dins l'oferta immobiliària, per tant,
l'actuació quant al límit de creixement, crec que se li ha de
posar l'accent sobre la part immobiliària més que sobre la
part turística que, a més, amb la Llei general de turisme i
amb el Pla d'ordenació de l'oferta turística té una limitació
important. A pesar de tot amb la reforma de la Llei general
del turisme, nosaltres volem entrar que aquesta limitació
pugui ser, encara, no diré més forta, però que sigui
adequada al que són cadascuna de les zones. Nosaltres
voldríem entrar que la limitació fos segons la zona, una
zona en concret, i no en funció d'una visió general, perquè
cada zona és un món a part i, per tant, a més, voldríem
entrar i assegurar-nos, i el Pla d'ordenació de l'oferta, els
plans d'ordenació de l'oferta turística, perdó pel lapsus que
tenc, per ventura serà perquè vaig començar a fer feina al
Pla d'ordenació de l'oferta turística de Mallorca i per ventura
tenc una deformació professional, perquè va durar molts
d'anys l'elaboració del Pla d'ordenació de l'oferta turística de
Mallorca, el d'Eivissa va venir posteriorment. Aquests plans
d'ordenació de l'oferta turística, sí que introduïen un element
i una filosofia important que on aquests mecanismes
d'intercanvi per esponjar, per millorar, no mecanismes
d'intercanvi només per al creixement, perquè els
mecanismes d'intercanvi per al creixement creim que han
donat, que han tengut un element viciat o han produït un
element viciat que és una certa especulació en torn de les

places turístiques; aquest element d'especulació, nosaltres
entenem que dins la llei també s'ha de llevar. És a dir, el nombre
d'hotels que s'han donat de baixa pot servir, de manera
orientativa, pel que ha de créixer dins una zona i, per tant, hem
de fer un tractament de zona no generalitzat, però mai no pot ser
un element on es crea especulació. I aquesta és una de les
qüestions que creim que s'han de millorar de la llei.
M'atreviria a dir que podem estudiar o deim amb un cert
afecte, el fet que hi hagi un mecanisme reductor de creixement,
però no veim bé que aquest mecanisme reductor de creixement
sigui un mecanisme que, a la vegada, creï una especulació.
Aquesta és una qüestió que ara es veu, a posteriori, i, per tant, és
una qüestió que jo crec que si s'hagués previst abans per ventura
no s'hauria fet i en aquests moments nosaltres creim que és un
moment bo per modificar.
El model de creixement, una vegada dit això, que nosaltres
volem centrar les limitacions dins la zona perquè es pot controlar
més, i el que li he dit, el model de creixement també dependrà
que si nosaltres som capaços de crear unes condicions amb què
les nostres empreses puguin anar a segments de mercats on
aquest moment no hi van. Si poden anar a segments de mercat on
en aquests moments no hi van, i a més són segments de mercat
que coincideixen, bàsicament, amb temporada baixa,
possiblement podríem influir sobre un aspecte essencial que són
els cicles de comercialització. El cicle de majorista de viatge de
vuit mesos i només sobre un producte, podria variar. Això, en
certa manera, és fer una mica d'utopia o de futurisme, creim que
podria anar per aquí, aquesta millora en els segments, que són
minoritaris, i aquesta millora en temporada baixa, segurament
ens permetrà que en el futur la filosofia, segurament permetrà,
mai no serà l'administració que ho imposarà, serà la mateixa
activitat, però segurament podria ser que la filosofia del cent per
cent de contractació, com a filosofia única de la majoria d'hotels
d'aquestes illes, es podria transformar en una altra filosofia en
què no fos la del cent per cent contractació dins la temporada
alta. A més, tenint en compte que aquest cent per cent de
contractació s'ha vist també afavorit per aquest augment del
sector immobiliari, perquè, a més, sabem, a pesar que s'hagi girat
la cara cap a un altre costat, que molts dels clients dels hotels es
desvien cap als apartaments, i aquesta és una qüestió que també
s'hauria de mirar al futur.

Però bé, creim que una estratègia d'augment a segments
de temporada baixa i a segments diferents, podria minorar
la pressió que té l'empresa sobre la temporada alta. És més,
entenem que si nosaltres som capaços de crear segments
minoritaris forts com puguin ser congressos, el tema
esportiu, la renovació de la planta hotelera que s'haurà de
fer, la planta hotelera es va renovar l'any 91, 93, 94, i
aquesta renovació no es farà d'auí a trenta anys, com es va
fer abans, s'haurà de fer d'aquí deu anys, que és el normal,
deu anys a partir de la darrera que es va fer, que és el
normal en un establiment hoteler; quan es faci aquesta
renovació de la planta hotelera, segurament es podrà fer si
és que s'han creat les condicions i l'evolució és la que
nosaltres estam pensant que podria ser, es farà, no sobre el
segment de vacances, sinó a més sobre altres segments, o
sobre un segment de vacances que necessitarà més serveis
dins els hotels, necessitar més serveis dins els hotels,
possiblement es podria fer en detriment d'algunes places
hoteleres o d'algunes habitacions que s'han donat. De la
mateixa manera que ara es varen posar habitacions, més
habitacions dins el mercat que es varen utilitzar aquelles
que s'utilitzaven per a personal, i lògicament perquè era un
procés històric, i a mi em sembla molt normal que se cercàs
una solució per a aquestes habitacions, en el futur podem
veure un pas a l'inrevés. Jo crec que la disminució, per tant,
de places d'oferta, no vendrà donada ni per l'esponjament ni
vendrà donada per la compra d'hotels, sinó que vendrà
donada per una dinàmica del mercat que nosaltres entenem
que podria evolucionar cap a aquests indrets o aquestes
reformes que li he dit abans. Això és una simple visió del
que podria evolucionar, i cap aquí ens agradaria ajudar que
les coses hi anassin.
Intercanvi de places, jo li he dit la idea que teníem, és a
dir que siguin dins la mateixa zona. El tema dels plans
d'ordenació de l'oferta turística, evidentment, no els he dit
una de les línies mestres que nosaltres entenem que hauria
de tenir la reforma de la Llei general de turisme, entenem
que tots els aspectes urbanístics que en aquest moment
encara haurà de completar la normativa turística, en un
futur, en el moment en què les Directrius d'Ordenació del
Territori, el PTP de cadascuna de les Illes i els plans general
les tenguin consolidades, no tenen per què mantenir-se dins
la normativa turística. Aquest és un dels aspectes que hauria
de passar a les normes urbanístiques. I en aquest sentit, les
Directrius d'Ordenació del Territori les haurem d'estudiar,
a veure si realment consagren o poden permetre aquest pas
del que és la normativa urbanística turística cap a aquest cos
general de normes urbanístiques o, en canvi l'està frenant;
és una de les qüestions que haurem d'estudiar per veure, per
facilitar aquest pas de futur en què la normativa turística, a
la llarga, sigui simplement una normativa que es fica dins el
que és estrictament turístic i que els aspectes de territori
estiguin dins les normes que fan referència al territori.

Quant a la qüestió de l'ecotaxa, li he marcat les dues línies, és
a dir, nosaltres entenem que l'aspecte més senzill seria anar a un
tribut, una forma impositiva de tribut, generalitzada damunt tots
els clients que venguessin, amb una sèrie de modificacions,
rectificacions, com podria ser que els al•lots de menys de 12
anys no pagassin, com podria ser que un senyor que fa un viatge,
aquesta taxa, tengués validesa per sis mesos, com podria ser
aplicada damunt els visitants a les Illes Balears, per tant estarien
exempts els residents i que el fet imposable seria, en certa
manera, l'obtenció per part dels visitants d'un benefici general
indeterminat com a conseqüència d'una sobreexplotació
d'infraestructures i de serveis dins la comunitat de les Illes
Balears per afluència massiva de visitants. Aquesta figura que
podria anar damunt el bitllet d'avió i que, per tant, hauríem de
gestionar amb Aena la possibilitat que anàs damunt del bitllet
d'avió, ja com hi van altres tributs o altres formes impositives, és
a dir seria una forma generalitzada que entenem que no hi haurà
ningú que deixàs de pagar-la. Però veim que pot tenir, pel que
hem estat parlant amb els operadors i amb els agents de turisme,
podria tenir un cert perill de percepció dins els mercats, aquest
perill de percepció dins els mercats, es pot, indubtablement,
minorar o eliminar fent una bona estratègia d'aplicació i de
comunicació, però, de totes maneres, quan nosaltres estàvem
amb aquesta feina, feina que ja havien trobat feta del govern
anterior, el Govern Central va demanar per parlar amb nosaltres
i ens va dir que tenia preocupació que nosaltres posàssim un
impost damunt els turistes de forma generalitzada, tenia
preocupació perquè aquest fet que és un fet de sobirania d'una
comunitat autònoma pogués ser seguit per les altres comunitats
autònomes. Nosaltres vàrem entendre que era el moment de
parlar d'una qüestió essencial per a aquests pròxims anys, que és
com podem desenvolupar la Llei de règim especial.
Dins la Llei de règim especial es contempla la creació d'una
comissió mixta per a la diversificació de l'oferta turística i per a
la millora el producte turístic. Si nosaltres entenem, com s'ha
entès fins ara, que diversificar l'oferta turística són 300 milions
l'any, evidentment anam per un costat, però nosaltres entenem,
per l'anàlisi que feia abans, que diversificar l'oferta turística i
desestacionalitzar i millorar el producte és precisament el que
dèiem, infraestructures, rehabilitació de les zones turístiques i
millora dels espais naturals. Si parlam d'això, com nosaltres
vàrem dir al Govern, el seu dia, entenem que podríem arribar a
una fórmula d'acord, i una vegada que poguéssim arribar a aquest
acord a través de la Llei de règim especial, creim que també seria
important que l'activitat turística i la comunitat aportassin
recursos a aquest fons. Creim que seria important perquè dins la
ciutadania hauria de contemplar o hauria de tenir una visió clara
que aquella activitat que crea una situació, aquella activitat que
és la que ha d'estructurar la societat i aquella activitat que és la
que aporta la màxima riquesa a la comunitat, és una activitat que
també, quan té excedents, com en aquest moment, es preocupa
pel bé comú de què abans li parlava.

Per tant, nosaltres entenem que davant l'oferiment de
diàleg que va fer el Govern Central, era bo explorar aquesta
via, la via d'exploració no ha passat d'un primer contacte o
d'uns primers contactes, feim feina amb documents i
segurament, esper que les pròximes setmanes es pugui anar
aprofundint més. Però perquè la qüestió quedi clara i el
missatge sigui clar o definit, nosaltres sí el que ja
proposarem sigui la via u o sigui la via dos per omplir el
fons, el que proposarem dins la Llei d'acompanyament del
pressupost d'aquest any, que hi vagin dos articles: a un,
creant el fons de rehabilitació i, a l'altre, parlant que la
dotació del fons estigui afectada de la forma finalista als
objectius que abans li he plantejat.
No sé si li he contestat totes les qüestions...
EL SR. PRESIDENT:
Vol utilitzar el torn de rèplica? Per tant, passam al
portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer
lloc vull donar-li la benvinguda a aquest parlament, agrair-li
que hagi volgut comparèixer i desitjar-li tota casta d'èxits en
la seva nova tasca.
Ha fet un repàs generalitzat del que serien les línies
mestres de la conselleria, i en primer lloc ha anunciat una
reestructuració de l'empresa Ibatur. No hi ha dubte que
creim que la intenció del conseller és arribar a tots els
sectors de la societat i dotar aquest institut dels millors
professionals perquè puguin incidir de manera positiva dins
el sector, però també em permeti recordar-li -i no dubt que
aquesta és la intenció- que també ha d'estar no només al
servei del sector turístic i de les empreses, també ha d'estar
al servei de la societat i ha de tenir en compte altres
elements que també formen part de la intenció que té la
societat del model turístic que vol, com podrien l'ordenació
del territori, el desenvolupament sostenible o el turisme de
qualitat; aquesta és la demanda de la societat actual de totes
les Balears.

Li voldria fer esment, al Sr. Conseller, que, clar, dins aquesta
nova estructuració i dins aquesta modificació del Decret i dins
aquestes creacions noves d'altres organismes o d'altres
comissions no ha esmentat, i permeti que li faci aquesta pregunta
perquè tenc una responsabilitat, maldament sigui mínima, dins
el consell insular en matèria turística, no ha esmentat la
participació dels consells insulars en la Comissió
Interdepartamental, i no ha esmentat la coordinació amb el
Consell de Mallorca, i li recordaré que el Consell de Mallorca té
competències en moltes coses com, per exemple, pugui ser
patrimoni, cultura, esports, cooperació municipal i també
informació turística, que també dins totes aquestes actuacions
poden incidir de manera positiva dins la política de promoció
turística interior. M'agradaria que, si vol, faci una mica d'esment
a aquests temes, també.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):
Sí, moltes gràcies, Sra. Diputada, sí, efectivament...
LA SRA. VADELL I FERRER:
Sr. Conseller, seré breu, seré breu. Només tenc un parell de
coses més, també, que m'han cridat l'atenció i de què ja n'havíem
parlat una miqueta, però veig que la Conselleria de Turisme té
una especial intenció i una especial sensibilitat quant a les zones
protegides i les zones naturals, i ha fet esment un parell de
vegades al senderisme, i també des d'aquí li vull oferir l'esforç
extraordinari que ha fet el Consell Insular en aquesta matèria
perquè hi pugui haver programes de col•laboració entre la
conselleria i el Consell perquè la veritat és que s'hauria
d'aprofitar bé l'esforç econòmic i de personal que s'ha fet durant
anys des del Consell Insular.
Llavors, ja com a darrer punt, també li demanaria que quan
s'elabori, quan es redacti la reforma de la Llei general turística es
tengui especial esment o que s'inclogui dins aquesta llei les
oficines d'informació turística dels consells insulars. L'únic
referent legislatiu que tenen aquestes oficines actualment només
és la Llei de transferències del 94, i no hi ha altra referència legal
en el funcionament ni hi ha altra normativa que faci esment a les
oficines turístiques, i també els consells tenen competències
sobre aquestes oficines. Crec que valdria la pena asseure'ns amb
els diferents consell i definir i aclarir cadascuna de les
competències que puguin tenir en aquesta matèria, tant sigui
d'informació com de promoció interior.
Llavors també, només ja per acabar, que m'havia oblidat
aquest tema, m'agradaria que fes un esment al paper dels
ajuntaments en matèria turística, ja que es poden establir línies
de col•laboració molt profitoses sobretot per fer una oferta
complementària en la qual vostè sembla que hi té bastant
d'interès, en oferir altres productes. Els ajuntaments tenen
instal•lacions no només esportives, sinó culturals, amb les quals
la conselleria podria comptar i col•laborar al mateix temps amb
els ajuntaments per millorar-les i perquè siguin una oferta de
qualitat per a un turisme alternatiu al que hi ha a la temporada
alta.

I a partir d'aquí només vull agrair-li la compareixença i
desitjar-li que la seva bona gestió signifiqui una millora en
la qualitat de vida de tots els ciutadans de les Balears.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Per respondre té la paraula el
conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):
Moltes gràcies. Efectivament, en la qüestió dels consells
insulars no he dit, perquè pensava que ja estava creat o era
una figura que existia, que és aprofitar la figura de la
sectorial entre els consells insulars i el Govern per parlar
dels temes de turisme, però el cert és que davant el Decret
d'Ibatur entenem que hauríem de fer una modificació en el
darrer que vàrem plantejar nosaltres i vèiem convenient que
hi entrassin els consells insulars, dins el consell de direcció
d'Ibatur. Per tant, en el Decret ja es recolliria aquesta
qüestió.
La qüestió de la Interdepartamental és un organisme
propi del Govern; per tant, entenem que no han de ser les
altres institucions que hi entrin, sinó que són únicament i
exclusiva les conselleries.
En relació als ajuntaments, evidentment jo crec que les
reunions amb els ajuntaments són reunions que s'han de fer
bàsicament en l'aspecte de turisme, és a dir, sobre projectes
concrets, sobre la rehabilitació i reforma de les zones
turístiques, la firma d'un pla d'excel•lència dels que proposa
el Govern central, etc., etc., però això no és suficient,
hauríem de tenir un organisme més fix, més establert per
poder tenir aquesta comunicació en matèria turística, i per
això nosaltres voldríem llançar, i amb els consells insulars
ja em sembla que (...) d'acord o de contacte o s'hi posaran
aquests pròxims dies, conjuntament amb la Federació de
municipis, els consells insulars i Turisme, una cimera cada
any, a fer ja dins aquest mes de novembre d'enguany, per
tractar aquests temes, tant els generals com els concrets, que
puguin fer referència als ajuntaments en relació al turisme.
La modificació de la Llei general de turisme està en el
seu inici, estudiat dins aquest procés de modificació (...)
hauran de participar totes les institucions interessades i,
indubtablement, llavors hi haurà de tenir el tràmit
parlamentari adequat, però ho tendrem en compte i ens
posarem en contacte amb els consells per veure la qüestió
de les oficines de turisme.

Quan nosaltres parlam de senderisme i parlam de la majoria
d'activitats que hem de fer en turisme, nosaltres partim d'una idea
molt clara, i que és que turisme no té competències. Em sembla
que ho he dit a la primera intervenció, quan marcam una
estratègia i deim: "Seria bo fer aquest tipus de producte; seria bo
fer aquell altre tipus de producte", és que nosaltres sabem que no
ho podem fer nosaltres; per tant, la primera part de la meva
exposició estava dirigida a aquells mecanismes de participació
i de coordinació perquè són els únics que poden fer possible una
política turística: ja podem tenir nosaltres idees sobre
senderisme, que si els consells insulars o els ajuntaments no hi
estan d'acord no ho podem fer; en temes d'activitats culturals
exactament igual. És a dir, què intentam fer? A través
d'organismes de coordinació, des d'un punt de vista d'una
necessitat, d'una estratègia que ens marca un sector, poder fer
arribar als altres la possibilitat..., és a dir, primer la necessitat, i
després posar sobre una taula la necessitat i la possibilitat de
cooperació, però en cap moment nosaltres anirem a fer un camí
que no ens correspon a nosaltres, ajudarem i hi invertirem, però
sempre des d'una perspectiva i d'uns plans que puguin tenir els
consells insulars en aquesta matèria.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Vadell, vol tornar a intervenir? Per tant, passam al torn
del Grup Parlamentari Socialista i té la paraula el seu portaveu
el Sr. Joan Marí.
EL SR. MARÍ I SERRA:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc, tal com han fet els
grups que m'han precedit, des del Grup Parlamentari Socialista
volem agrair al Sr. Conseller que hagi tengut a bé venir a aquest
parlament a explicar quins seran els eixos més importants de la
política que vol dur a terme en aquests pròxims quatre anys.
I ja passant a alguns dels temes que ha relacionat el Sr.
Conseller, pensam que és positiu donar un nou impuls al que és
la promoció. Creim que la part empresarial s'hi ha d'implicar
d'una manera directa i absoluta en tots els sentits. Així mateix,
creació d'una comissió, com a novetat, interdepartamental de les
distintes conselleries que tenen un efecte cap al turisme; crec que
és un tema molt positiu i que serà bo que aquesta coordinació
tengui l'efectivitat que crec que vol la conselleria.
També creim positiva la voluntat del Govern de millorar les
infraestructures de totes les zones turístiques. Creim que és un
tema molt necessari i relacionar el tema turístic amb la política
mediambiental, tot i respectant -i ho volem destacar- aquestes
zones naturals perquè l'afluència turística no pugui destruir-les
i, això, ho podríem lamentar en el futur, però sí crec que és bo
relacionar aquesta política mediambiental cap al turisme que ens
visita, ja que cada vegada més és un valor afegit cap a aquest
tipus de turisme, que crec que és el que ens interessa.

Tal com ha dit el Sr. Conseller, pensam que és una bona
mesura la modificació -com ja hem dit tantes vegades des
del Grup Parlamentari Socialista- de la reforma de la Llei
general turística, sobretot amb l'intercanvi de places d'una
zona Poot a una altra; creim que era un tema molt perillós
que es poguessin comprar places turístiques a una zona i
traslladar-les a una altra, ja que corríem el perill de
desertitzar, d'alguna manera, aquestes zones que s'havien
construït ja fa molts d'anys, ja que en aquests moments són
els establiments, tal vegada, que estan en una situació més
obsoleta, i el que s'ha de procurar és reactivar-los,
modernitzar-los i fer el que toca i mantenir aquella activitat
en aquestes zones, i no traslladar-la a una altra.
El tema de la millora de la formació, que vostè ha
relacionat, crec que és un tema cabdal a la nostra comunitat,
avui per avui; és necessari millorar aquesta formació,
sobretot la dels treballadors que en aquests moments ja
ocupen llocs de feina de responsabilitat dins els
establiments; crec que s'ha de potenciar aquesta formació
d'aquests professionals que, d'alguna manera, el pas del
temps ha deixat una mica descol•locats amb les noves
tecnologies i altres, i això fa que fan, en certa manera, de
tap cap als nous professionals, que sí que ja es formen des
de fa un temps bastant millor, però s'ha de formar aquestes
persones ja que no les podem deixar de banda i han de poder
continuar duent la seva activitat i hem de continuar
comptant amb la seva experiència, però que puguin posar-se
al dia en les noves tecnologies i altres.
Encara que no ho ha dit el Sr. Conseller, pensam que
s'ha de donar un nou impuls a allò que és el tema de la
desestacionalització. Aquest és un tema que preocupa a
moltes zones; a l'illa major, l'illa de Mallorca, s'està
superant aquest tema, però encara a les illes menors es
pateix una estacionalitat molt forta; per tant crec que des de
l'administració s'hauria d'intentar d'alguna manera impulsar
la desestacionalització a les illes menors. Tots sabem que és
un tema difícil ja que fins i tot l'empresariat d'aquestes
zones ha quedat una mica enrere a l'hora de millorar els seus
establiments per rebre aquest tipus de turisme que, com
sabem tots, no és el mateix tipus de turisme que podem tenir
a l'estiu.
No volem passar per alt comentar la necessitat, com ja
ha dit el Sr. Conseller, d'unificar i aclarir tot el que és la
normativa turística a les nostres illes; creim que aquest és un
tema també molt necessari. En principi tots teníem entès
que la Llei general turística faria aquesta comesa; tots
sabem que això no ha estat així i, per tant, és necessari
impulsar aquesta unificació i aclariment de tot el que és la
normativa turística.
I ja per acabar, Sr. Conseller, vull animar-lo a continuar
amb la política que aquí ens ha exposat. Sàpiga que si és
així sempre tendrà el suport del Grup Parlamentari
Socialista i, si no, li haurem de reclamar que ho faci per les
vies que toqui. Per tant, vull reiterar-li les gràcies per la
seva exposició i que hagi tengut a bé venir aquí a explicar
quina serà la seva política. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula el conseller
de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):
Moltes gràcies. Vostè ha tocat un tema que jo crec que és
essencial, que és el tema de la desestacionalització. Nosaltres
entenem que aquesta ha de ser efecte de tota una política global
turística, perquè tal com explicava al principi, la nostra estratègia
o creim que el futur ha de ser la possibilitat d'anar a segments
que en aquests moments les nostres empreses no hi van, i
millorar també el valor afegit del segment de vacances, però la
primera part és anar a segments que en aquests moments no hi
van, i això implica infraestructures, implica posar valor a
recursos que en aquest moment no tenim; és un dels objectius o
és l'objectiu essencial. Per tant, no es poden fer -entenc jopolítiques parcials per desestacionalitzar, sinó desestacionalitzar
és el resultat d'una política general que implica tots els estaments
administratius i els agents socials.
Efectivament, dins les illes menors tenim un problema més
greu, fonamentalment en aquests moments per una falta de
transport, però la falta de transport també és conseqüència de la
falta de producte. Per tant nosaltres, a més que creim que dins els
mercats internacionals Balears i Espanya en general no han estat
mai, diguem, no hi ha tengut un control del que són els canals de
comercialització, l'únic que podem fer és millorar el producte,
davant una falta de control d'aquests canals la nostra única força
és millorar el producte. Creim que a les illes menors, en
temporada mitja i baixa, s'haurien d'intensificar als nivells que
pugui tenir o corresponents que pugui tenir Mallorca, qüestions
com "Un hivern a Mallorca", qüestions d'activitats culturals,
qüestions d'activitats esportives, per anar millorant aquest
producte. Naturalment llavors haurem de fer els esforços
comercials per aconseguir un millor transport però la primera
passa és millorar, enriquir durant la temporada mitja i baixa, el
producte que en aquest moment tenim.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Vol intervenir una altra vegada, Sr. Marí? Per tant,
passam al portaveu del Grup Parlamentari Popular; el Sr. Joan
Flaquer té la paraula.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
voldria començar agraint la presència en aquesta comissió, la
compareixença del conseller de Turisme, acompanyat del seu
equip, a qui agraïm, insistesc, aquesta compareixença. Sàpiga, en
qualsevol cas, que tendrà la col•laboració sempre lleial però amb
crítica constructiva d'aquest grup de 28 diputats que conforma
l'oposició en aquesta cambra. Entenem que el turisme en aquesta
comunitat autònoma és una qüestió d'estat, és una qüestió de
summa importància i transcendència que, en conseqüència,
requereix, com molt bé ha dit vostè, polítiques de consens i
polítiques de diàleg.

I precisament a aquest consens i a aquest diàleg apel•lam
avui ja, en aquesta primera compareixença i en aquesta
comissió, i més, si em permet la ironia fina, quan vostè
mateix ha reconegut, i li agraïm, que la feina que s'ha fet
durant els darrers setze anys en aquesta comunitat autònoma
en matèria turística no ha estat, ni molt manco, una feina
desafortunada, sinó més bé tot el contrari. De manera que
l'opinió d'aquests 28 diputats, la participació i la
col•laboració d'aquests 28 diputats és una cosa que li
brindam i que esperam que vostè no desaprofiti, i ho deim
o ho "recriminam" -i no s'ho prengui com un retret sinó com
una cosa de veres de col•laboració- que en qüestions tan
importants com les que s'han encetat fins ara, especialment
en el que fa referència a la taxa turística, entenem que haver
parlat amb operadors turístics, amb sectors turístics, amb
sindicats, era important, però també, per què no?, amb
aquests 28 diputats que representen al voltant de 160.000
electors d'aquesta comunitat autònoma.
Vostè ha parlat d'una reestructuració de la seva
conselleria, una reestructuració que ha dit que obeeix a
canvis del mercat turístic, i a mi m'agradaria que em pogués
explicar en realitat quins són aquests canvis que hagin pogut
reorientar o reestructurar aquesta conselleria. Ha parlat, dins
aquesta reestructuració, d'una nova configuració de l'Institut
balear del turisme i ha centrat bàsicament la seva
reorientació o la seva modificació amb una major
participació de la societat, m'imagin, en general, i no ha
parlat dins aquesta societat de tota una sèrie d'estaments que
a mi m'agradaria fer-li esment i que em digués si hi
participaran o quina opinió té vostè respecte d'això. Primer,
i perdoni que ens tornem a posar al davant, la mateixa
oposició, aquests 28 diputats que estan en aquesta cambra.
Segon, els mateixos sindicats: vostè no ha parlat dels
sindicats pràcticament en cap moment de la seva
intervenció, i els sindicats, amb una nota de premsa que
tenim aquí davant, ja han expressat la seva preocupació per
les primeres passes en política turística del nou govern
balear, on reclamen una major participació d'aquests
sindicats en l'elaboració normativa i en la gestió d'aquest
sector, i molt específicament en relació a l'Ibatur reclamen
la seva presència, i a mi m'agradaria que vostè m'explicàs si
efectivament els sindicats s'integraran dins l'Institut balear
de turisme.
M'ha faltat també una referència específica i clara, a
pesar que ja participen dins l'Ibatur, als consells insulars.
Entenem que els consells insulars són una peça clau i
essencial en la configuració de la política de promoció, tot
i que tenim, com vostè sap perfectament, productes molt
diferenciats per illes i encara més dins aquestes illes, per
què no dir-ho?, dins els mateixos municipis o dins les
mateixes zones turístiques, de manera que també notam a
faltar, dins aquesta reorientació, si és que efectivament s'ha
de fer, també -per què no?- la participació dels mateixos
municipis turístics, que entenem que també alguna cosa
poden tenir a dir dins aquesta reorientació d'aquesta
institució.

Ha parlat vostè també de l'existència d'una comissió
interdepartamental de turisme presidida pel president de la
Comunitat. M'afegiria a la crítica o a la proposta de la diputada
Sra. Vadell en el sentit que efectivament els consells insulars
també alguna cosa podrien tenir a dir dins aquesta comissió
interdepartamental del Govern. Però el que més em preocupa,
sense cap dubte, no és això sinó que vostè ha avançat avui, a
pregunta d'un altre diputat, quines eren les conselleries que
formarien part d'aquesta comissió interdepartamental, i jo, d'una
manera ràpida, breu, al marge de les que vostè ha dit, li
demanaria per què no s'hi integraran almanco cinc conselleries
més pels motius que jo li explicaré a continuació. Entenem que
no hi ha motius per excloure d'aquesta comissió la Conselleria de
Sanitat i Consum; entenem que la mateixa situació d'un turista
com a una figura especial de consumidor i encara molt més tot
el que fa referència a inspeccions sanitàries en matèria
d'establiments turístics i, especialment, dins el que és l'oferta
complementària, exigirien almanco la presència del conseller
d'aquest departament. El mateix amb la futura conselleria
d'Energia i Innovació Tecnològica; entenem que els projectes
d'I+D en matèria turística són fonamentals, així com els recursos
naturals energètics i, en aquest sentit, entenem imprescindible la
seva presència. Com també ho és la futura conselleria de
Benestar Social en tot el que fa referència al Pla Oci 60, capaç de
contribuir i aportar a la desestacionalització i a la nostra indústria
turística. Ja sé que aquestes dues darreres són conselleries encara
no creades, però manifestada la voluntat del president de crearles en el futur, convendria ja que es tengués present aquesta
situació. També seria important conèixer la veu de la Conselleria
d'Interior en tot el que fa referència a situacions d'emergència,
telèfons únics d'atenció al turista, etc., que ja existeixen en
aquest moment. I també, per què no?, la Conselleria de
Presidència que, amb la seva relació institucional amb els
municipis i amb les entitats locals, idò naturalment pot tenir molt
a aportar en tot el que fa referència al món turístic.
Entrant ja en els objectius que vostè ha manifestat que seran
punts clau del seu departament, m'agradaria, primer de tot, que
m'explicàs si existeix un canvi de criteri, no ja tant dins el Partit
Socialista Obrer Espanyol, al qual vostè representa, almanco com
a diputat, sinó en el conjunt d'aquest pacte que dóna suport a
l'equip de Govern en una qüestió molt particular però que ha
estat objecte d'encesa polèmica a vegades dins aquesta cambra.
Nosaltres sempre hem defensat la necessària presència de les
empreses balears a l'exterior. L'exportació del nostre know how
és important i entenem que efectivament això s'ha impulsar i s'ha
de defensar, però aquest no ha estat sempre el criteri de molts de
grups que en aquests moments estan suportant la seva acció de
govern; aquí hi ha hagut crítiques furibundes i crítiques
exagerades precisament a aquesta inversió de les empreses
balears a l'exterior descuidant les pròpies inversions a l'interior,
a les Illes Balears. M'agradaria saber si hi ha només un criteri o
un canvi de criteri de tot el pacte o només exclusivament d'aquest
conseller que ha parlat.

Ha parlat també vostè d'espais protegit i de la necessitat
de crear una xarxa d'espais naturals. Les Directrius
d'Ordenació del Territori ja preveuen aquests recorreguts
paisatgístics i aquesta xarxa d'espais naturals, amb la qual
cosa saludam i efectivament ens felicitam d'aquesta
iniciativa. Però m'agradaria, un altre pic tornant -perquè ho
haurem de fer durant tota aquesta legislatura- a les possibles
discrepàncies i discordances entre els socis d'aquest equip
de govern, m'agradaria fer-li tota una sèrie de qüestions i de
preguntes amb aquest particular. Si del que es tracta, segons
la seva explicació inicial, és de cercar un nou producte
turístic o un nou reclam turístic per als nostres visitants,
molt possiblement, atenent a les paraules d'ahir de la seva
companya d'equip de govern, consellera de Medi Ambient,
que alertava davant la possible massificació dels espais
naturals, molt possiblement parlem en el futur de la
restricció d'aquest producte turístic més que de l'aportació
d'un nou producte turístic de cara als visitants. Ens agradaria
que ens explicàs, en aquest sentit, quina és la visió que té la
Conselleria de Turisme en relació a aquest producte, a
aquest segment del turisme que poden ser els recorreguts
paisatgístics.
De la mateixa manera, encara que sé que això no és
competència del seu departament, quins sistemes -o vostè ha
parlat de convenis, però a mi m'agradaria aprofundir un poc
més- quins sistemes de compensació, perquè al final d'això
és del que es tracta, m'imagin, quins sistemes de
compensació estan prevists per a aquests propietaris de
finques que previsiblement també hauran de sofrir aquesta
massificació dins aquests espais naturals, una massificació
que, insistesc, ahir volia evitar precisament la consellera la
Medi Ambient. M'agradaria que vostè ens aclarís aquesta
possible contradicció entre els dos departaments.
Parla, i li agraesc, de la bona feina feta quant a la
rehabilitació de les zones turístiques durant aquests darrers
anys. M'agradaria que em pogués explicar dues coses dins
aquest apartat, primer si tenen previst un nou pla
d'embelliment, si el tenen previst quan i amb quins criteris
i, en segon lloc, quant al que fa referència als projectes
d'esponjament que s'han duit a terme, concretament cinc
durant aquest darrer any, si tenen previst també realitzar-ne
de nous, com i quan, i quins criteris seguiran. En qualsevol
cas tornarem damunt aquest tema en parlar de la Llei
general de turisme i del Pla d'ordenació de l'oferta turística.

Ha parlat també de parcs temàtics, esportius, nous productes,
de donar un nou impuls i, en aquest sentit la nostra pregunta seria
una pregunta molt senzilla: Creim que aquest nou impuls s'ha
vengut donant des de ja fa molts d'anys però entenem, sempre i
en tot cas, que aquest nou impuls ha de ser sempre un impuls que
sorgeixi de la iniciativa privada; naturalment, mai de la pública,
i encara que sigui un temor que a mi m'agradaria que no fos
tampoc massa exagerat, sí que m'agradaria que vostè m'explicàs
quin és el seu criteri en aquest sentit. Nosaltres entenem que tot
això, naturalment, és iniciativa privada i no pública, encara que
hi podria haver, naturalment, aquí discussió i criteris distints que
m'agradaria que quedassin reflectits en aquest debat.
La veritat és que ha parlat..., o més ben dit, no ha parlat de
massa més objectius, ha passat ja directament als instruments.
Després al final intentaré fer-li veure aquells objectius que
entenem que han quedat sense tractar i que m'agradaria que
fossin objecte de la seva segona intervenció. Però centrant-nos
en els instruments, ha parlat, primer de tot, de reformar la Llei
general de turisme, i ho ha fet fonamentalment per integrar el Pla
d'ordenació de l'oferta turística o la filosofia d'aquest pla
d'ordenació de l'oferta turística dins la mateixa llei. M'agradaria
fer-li dues reflexions sobre aquest tema. Primera, que la
integració del Pla d'ordenació de l'oferta turística dins la Llei
general de turisme és una integració ja feta mitjançant l'article 5
de la pròpia llei; precisament l'article 5 de la Llei general de
turisme el que va fer va ser no només integrar els criteris del Pla
d'ordenació de l'oferta turística sinó, a més, una cosa molt
important que era la de donar caràcter de llei precisament a les
prescripcions i a les determinacions que fixava aquest pla
d'ordenació per cobrir-se davant possibles reclamacions que
s'emparassin en la limitació de drets dels ciutadans i, en
conseqüència, entenem que la integració que vostè reclama del
Pla d'ordernació de l'oferta turística està plenament coberta a
través de l'article 5 de la llei.
La segona qüestió és, a la meva manera de veure, encara més
profunda o més substanciosa, i fa referència a realment quina és
l'opinió que té, ja no el pacte de progrés, perquè l'hem sentida
parcialment per part d'un diputat, però sí l'opinió que pugui tenir
el titular del departament de turisme en relació al Pla d'ordenació
de l'oferta turística; i ho dic perquè podríem recórrer a les
hemeroteques d'aquesta cambra i comprovar com els diputats que
en aquell moment formaven l'oposició a aquest parlament
criticaren amb duresa no només el contingut del Pla d'ordenació
de l'oferta turística, sinó també la seva filosofia. En
conseqüència, em deman si existeix aquí també un canvi de
criteri, i ara resulta que el Pla, el famós POOT, té bondats i té
aspectes positius que s'han de poder aprofitar.
Dins aquest punt també, perquè en allò que fa referència a la
Llei general de turisme bàsicament s'ha parlat del tema de
l'intercanvi, dels esponjaments, de la reducció de places,
m'agradaria explicar-li, o fer-li veure que tot aquest mecanisme
d'esponjaments, que era la filosofia bàsica del POOT, està
recollida en aquesta llei, mitjançant dos sistemes distints: el
sistema de l'expropiació, amb la demolició posterior de
l'immoble i la recuperació d'aquella zona com a espai verd o
espai ajardinat; i el segon sistema de l'intercanvi, un sistema que
naturalment és necessari aportar-lo a aquest sistema
d'esponjaments, perquè difícilment es podrà fer tot via
expropiació, atesa la limitació dels recursos econòmics i
financers d'aquesta comunitat autònoma.

Dins l'intercanvi, nosaltres entenem que el fet de reduir
l'intercanvi dins una mateixa zona turística, al contrari del
que marca la llei, que parla només de dins la mateixa illa,
pot plantejar determinats problemes que vull posar de
manifest aquí. Un primer problema pràctic important a l'illa
de Menorca, que no existeixen zones turístiques delimitades
legalment, en el sentit que no hi ha un pla d'ordenació de
l'oferta turística. En segon lloc, que nosaltres no creim
evidentment que existeixin -contràriament al que diu el
diputat Sr. Marí- un problema de desertització d'una zona
turística. Ningú no pot imaginar en aquests moments que es
pugui desertitzar la zona turística de s'Arenal, de Can
Pastilla, d'Alcúdia, de Cala Rajada, de Cala Millor, crec que
això és un perill molt fora de dubte. I per una altra entenem
que si del que es tracta és de descongestionar i d'esponjar
les zones turístiques més massificades, difícilment
aconseguirem aquest objectiu si l'intercanvi es produeix dins
la mateixa zona turística. Si nosaltres treim places
turístiques de la Platja de Palma i les noves places
turístiques han d'entrar dins la mateixa Platja de Palma, poc
contribuïm a aquest objectiu de desmassificar determinades
zones i per ventura propiciar o estimular desenvolupaments
turístics a zones que encara puguin tenir una certa
perspectiva de desenvolupament. En qualsevol cas,
insistesc, són reflexions que haurem de veure durant el
procés de tramitació d'aquesta llei general de turisme, allà
on li torn a brindar, insistesc, de la manera més amable i
cordial possible la nostra participació i col•laboració.
Ha parlat vostè també de la necessitat de modificar la
Llei general de turisme perquè té moltes contradiccions. A
mi m'agradaria que això no quedàs només en un enunciat,
sinó que entràs en elles i ens explicàs quines són aquestes
contradiccions. Ens ha parlat també de la necessitat de
simplificar les normes que afecten les empreses turístiques,
i també m'agradaria que aprofundís un poc més i que
avançàs en la seva explicació, i ens explicàs com es pot
simplificar, i què és el que en aquests moments està
embullat, o que pugui contribuir a un procés de confusió.
Hem notat una certa contradicció en les seves paraules
i en el seu discurs quan parla de fórmules de responsabilitat
pròpia dins el sector, d'un sector madur i que ha d'adquirir
responsabilitats pròpies sense la iniciativa pública, sense
l'empenta del sector i de l'Administració; i per altra banda
molt pocs minuts després parla de necessàries formes de
control a l'empresa turística. Aquesta contradicció
m'agradaria que la pogués resoldre, si és que ha estat un mal
enteniment nostre, perquè nosaltres sí que sempre hem
apostat precisament per un sector madur, que s'autoregula
i que s'autocontrola; i fruit d'això és precisament el Pla de
qualitat, el famós Pla Q, que m'agradaria que ens explicàs
quina és la seva visió, si el pensa desplegar, si el pensa
deixar de banda, perquè aquest pla Q, aquest pla de qualitat
que va ser després desenvolupat per la Llei general de
turisme precisament parla de la modernització permanent
des d'un esperit de maduresa del sector, des d'un esperit de
control, naturalment sempre amb la supervisió, com no pot
ser d'altra manera, de l'Administració turística.

Finalment ha parlat de les qüestions relacionades amb els
recursos addicionals, i quant als recursos addicionals, sí que
m'agradaria primer de tot parlar de la finalitat d'aquests recursos
addicionals, i ho dic perquè novament sempre han parlat vostès
d'una finalitat mediambiental, que nosaltres compartim; però els
mateixos sindicats -i torn a recórrer a aquesta nota de premsa que
hem rebut- demanen que dins aquests fons finalistes no només
s'incorporin les qüestions mediambiental sinó també les
qüestions socials. M'agradaria saber si el conseller de Turisme
està d'acord amb aquesta visió dels sindicats, és a dir que els
nous fons, els nous recursos no només tenguin una finalitat
mediambiental, sinó també social, que és una reclamació,
insistesc, dels sindicats expressada mitjançant una roda de
premsa.
Vostè ha parlat bàsicament aquí de dues possibilitats o de
dues opcions, i n'ha deixada una com a menys desitjable i una
altra com a més desitjable. Bé, nosaltres ja hem demanat, supòs
que vostè ho sap, una compareixença seva a aquesta comissió,
monogràfica, per parlar precisament d'aquesta qüestió, de les
dificultats que pot ocasionar aquesta implantació, i en definitiva
més que res perquè vostè ens expliqui quina és la seva proposta
i quin és el seu projecte, perquè també, dissortadament, hem
rebut informacions molt distintes en funció de quin era el titular
del departament del Govern que parlava. En qualsevol cas,
m'imagín que això és...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, una observació. Li record que ha superat en un
50% el temps que preveu el Reglament. Vagi abreviant.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Gràcies, Sr. President. Procuraré abreviar el màxim possible,
però com que sé de la seva magnanimitat i de la seva liberalitat,
sé perfectament que entendrà que som l'únic grup que en aquest
moment fa oposició en aquesta cambra, i és normal que també
ens permeti la llicència de tenir un parell de minuts més.

EL SR. PRESIDENT:
Evidentment que els ho don. Li diria que una cessió d'un
10% és cortesia, un 20% seria generositat, un 30%
magnanimitat, i la resta ja és un creixement insostenible.
Per tant, el Reglament no parla ni d'oposició ni de govern;
li pregaria -i sobretot si anuncia una interpel•lació sobre un
tema específic- que ja anàs acabant, i a més tendrà una
contrarèplica.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Moltes gràcies. Esper que aquest temps de debat entre
vostè i jo, i no entre el conseller i jo me'l descompti, del
temps.
EL SR. PRESIDENT:
Evidentment, segons el reglament.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Molt bé. Clar que serà objecte d'una compareixença,
però sí que m'agradaria fer una sèrie de referències.
Primera: quan descarta en principi la figura impositiva a
aplicar als turistes o als visitants, m'agradaria saber què
passa o quin futur tendrà aquella experiència pilot de
Menorca que es va anunciar, si ha quedat aparcada, si
continua, si segueix, o si ha estat només una declaració de
principis que no ha tengut fins al moment cap tipus de
concreció.
I com que vostè es decanta pel fons finalista, integrat per
tres aportacions distintes, li vull dir el següent: quant a
l'aportació estatal, sàpiga que ens tendrà sempre a devora,
que serem uns vertaders aliats en aquesta qüestió i que
reclamarem fins al final tot allò que l'Administració central
pugui aportar a aquesta finalitat. Tant de bo quan el nostre
partit governava hagués tengut a altres èpoques el suport
que jo li puc garantir que tendran vostès en aquesta matèria.
Quant a les aportacions que pugui fer la Comunitat
Autònoma, jo crec que ja n'hi ha i ja n'hi ha hagudes: tot el
que és depuració d'aigües residuals, plans d'embelliment,
són ja aportacions que en definitiva no es diu ni s'aporta
aquí res nou en relació a la política turística. L'únic que
m'agradaria demanar-li aquí és si té previst ja quina
quantitat aportarà la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a aquests fons, d'on llevaran els recursos que vagin
a aquesta finalitat, perquè els pressuposts són limitats; i en
cas que no llevin aquestes quantitats d'un altre departament,
benestar social, cultura, educació, el que sigui, que em digui
d'on trauran aquests recursos, i si és que estan pensant en
qualque figura impositiva per a aquests ciutadans. I en
tercer lloc ha parlat vostè del sector privat. M'agradaria que
m'explicàs com instrumentarà la participació econòmica i
financera del sector privat, si serà via impost, em deman, o
com serà aquesta participació. M'agradaria que ens anunciàs
si està pensant crear un impost al sector turístic, perquè
m'agradaria que sapiguéssim de què parlam quan parlam
d'aportacions del sector privat.

En formació pràcticament no hi ha entrat, ha parlat de més
participació. Jo crec que els estatuts de l'Escola d'Hostaleria, del
(...) ja preveuen aquesta participació, però vaja, tampoc no té
més importància. Sr. President, en dos minuts li assegur que
acab. Són una sèrie de qüestions no tractades que m'agradaria
que el conseller em pogués aclarir. Primer, el futur del Pla de
desestacionalització, d'aquestes 22 mesures contemplades en
aquest pla, si el pensen seguir, si el pensen modificar, si el
pensen tenir present en definitiva; i més concretament dins
aquesta qüestió de la desestacionalització i la recerca d'aquests
segments d'alt valor afegit, m'agradaria que m'explicàs la postura
del seu govern en relació a dos segments concrets: primer el
turisme nàutic, i no per crear nous ports esportius, cosa que en
aquests moments no suggerim, sinó perquè parlen altres
companys del seu govern de reducció d'amarraments dins aquests
ports esportius. Si parlam de treure un turisme d'alt poder
adquisitiu, m'agradaria que vostè em donàs la seva opinió, i si és
partidari o no d'aquesta reducció d'amarraments, i en
conseqüència de la reducció natural de l'afluència de visitants de
turisme nàutic. I també naturalment estic convençut que vostè ja
ho sap, quina és la seva opinió en relació al turisme de golf, i
més després d'una proposta d'iniciativa legislativa del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, de moratòria de construcció de
camps de golf a les illes d'Eivissa i Formentera, que en aquests
moments no en tenen cap ni una.
Si parlam de desestacionalitzar, si parlam que especialment
Menorca, Eivissa i Formentera, que tenen greus problemes de
mantenir la seva rendibilitat turística durant els dotze mesos de
l'any, i s'estan concentrant en cinc o sis mesos, m'agradaria que
vostè em digués si creu que és positiu o no que en aquestes illes
hi hagi camps de golf, com creu que aquests camps de golf
poden tenir un futur a la nostra comunitat autònoma, i si
efectivament s'adhereix a la posició dels seus socis en relació a
aquestes moratòries que poden fer que Eivissa hagi de continuar
com sempre aferrada com sempre al turisme de sol i platja, al
turisme estacionari dels mesos de juny, juliol i agost.
No ha parlat vostè d'Ibatur més que d'una qüestió d'estructura,
i a mi m'agradaria que parlàs també de criteris: quins criteris de
promoció seguirà aquest institut; quins segments de turisme,
espanyol, estranger, el turisme de l'est... No n'ha parlat, com
tampoc no ha parlat dels habitatges turístics de vacances; no ha
parlat del temps compartit, de la famosa multipropietat; i no ha
parlat tampoc del palau de congressos, del qual a bombo i
platerets han estat parlant vostès durant aquests darrers dies als
mitjans de comunicació.
Són tota una sèrie de reflexions i de qüestions que voldria que
vostè rebés amb la major de les cordialitat, i sobretot amb
l'esperit que li he fet des del principi, tant a vostè com al seu
equip, que tengui present que som una porció o una representació
important d'aquesta societat, que el turisme és qualque cosa més
important que no només un departament polític d'un consell de
govern, i que en conseqüència esper i desitj que puguem tenir
una relació de col•laboració fructífera en benefici d'aquesta
comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula el
conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):
Moltes gràcies, diputat Flaquer. He intentat prendre nota
de totes les preguntes i reflexions que vostè ha fet. Esper
almenys poder fer referència a totes o la majoria. Però abans
de tot el que li voldria dir és que per a mi és un honor que a
aquesta comissió hi hagi dos exconsellers de Turisme, i com
és lògic són del seu grup parlamentari, perquè és l'únic que
fins ara havia governat. Per tant esper no només la
col•laboració del Grup Parlamentari, sinó que esper molt
especialment l'experiència i el saber fer les coses de dos
exconsellers de Turisme. Crec que durant aquests 16 anys
de Govern del Partit Popular en tema de turisme s'han fet
coses importants, no reconèixer-ho seria faltar a la veritat,
i la demostració clara és que som líders dins el turisme de
vacances, a pesar que ser líders dins el turisme de vacances,
com vostè sap i jo també sé molt bé, és més feina de
l'empresa privada que de l'Administració. Però almenys en
molt de temps podem dir que l'Administració no ha
destorbat.
Li agraesc moltíssim la seva col•laboració en la mal
anomenada taxa turística, el que podríem dir la creació del
fons finalista per a aquests objectius, i cercar la figura
impositiva o la fórmula més adequada, administrativa o
impositiva, per poder omplir aquest fons. Esper sincerament
que la proposta que nosaltres feim que sigui la Llei de règim
especial la que pugui suportar aquesta aportació per part del
Govern central sigui una fórmula a què també vostès donin
suport, ja que crec que és un interès seu que aquesta llei que
s'aprovà a la legislatura passada, i que s'aprovà en el
Parlament de la nació, es dugui a terme.
Efectivament jo li he dit que l'estructura de la
Conselleria havia variat en funció un poc dels mercats
turístics. Em dirà: quina relació directa té un mercat amb
l'estructura? Potser que directament no tengui una relació,
però indirectament sí. Quan nosaltres parlam que el mercat
es fa més complex, i que la demanda és molt més
sectorialitzada, que és una demanda a més que necessita un
producte molt més definit i específic del que teníem fins
ara, implica que nosaltres, l'Administració, hem de posar
uns instruments distints o més adequats, distints a una
situació en què la demanda era quasi únicament i
exclusivament una demanda de vacances, i on la
complexitat del producte no es donava. Com vostè haurà
vist bé, l'estructura, la modificació de la Conselleria va
bàsicament en aprofundir la coordinació, que no vol dir que
no n'hi hagués abans, però aprofundir i institucionalitzar la
coordinació perquè el producte, la necessitat d'un producte
complex implica coordinació, i aprofundir en la
participació, precisament perquè estam a una etapa de
maduresa del sector, de l'activitat turística, i a pesar que
vostè ho reconeix, i jo sé cert que si vostè ho reconeix, als
consells d'administració d'Ibatur, era més la part
administrativa que no la part privada. En aquest sentit jo no
entenc tampoc, si vostès creien que hi havien d'estar els
municipis o hi havien d'estar els sindicats, per què no els
varen convidar en el seu moment. Jo la relació amb
municipis i sindicats, també seguesc el que vostès varen
posar a la Llei general de turisme, que era un consell
assessor de temes de turisme. És a dir, senzillament una
vegada més li dic que això ho varen fer bé i que nosaltres ho
aprofitarem, però no em faci ara dir el que vostès han estat
incapaços de fer durant els anys que han governat. I jo crec
que els sindicats i els municipis no han d'estar dins el
consell rector de direcció d'Ibatur, i en canvi sí que hi han
d'estar els consells insulars per una senzilla raó. El que
pretén el Consell de direcció d'Ibatur no és un organisme de
coordinació, sinó que és un organisme de direcció, d'aportar

posicions i aportar criteris de direcció. Amb això no vull dir que
ni els ajuntaments ni els sindicats no puguin aportar, el que sí
vull dir és que tot el que és política de promoció i política
d'investigació de mercats és més pròpia de la part directiva de
l'empresa que no de la part social. Però no es preocupi, que la
part social estarà representada a través d'aquell organisme que
vostès precisament varen crear a la Llei general de turisme.
Jo entenc que estiguin molt contents que creem la
interdepartamental de turisme, tan contents que transformen el
Govern en la interdepartamental de turisme, que no m'ha deixat
ni una conselleria a fora. Efectivament hi podrien estar totes, les
que vostè ha dit, però hem de tenir un criteri de selecció, de fer
efectiu cadascun dels organismes. Jo crec que Sanitat té
problemes puntuals en relació amb Turisme, per tant es pot fer
a través d'una coordinació, no fa falta de forma imperiosa que
estigui allà dedins. El tema d'energia, efectivament, en el
moment en què es creï la conselleria estarà dins la Comissió.
Benestar Social, crec que les qüestions de benestar social, l'única
que vostè em planteja és l'oci 60, jo entenc que l'oci 60 s'ha estat
finançant a través d'Ibatur perquè Ibatur era un organisme que
devia tenir un funcionament profundament democràtic, perquè
era un organisme que quan hi arribava qualcú, qualque cosa
s'enduia. Jo no crec que el criteri d'Ibatur sigui finançar els
viatges de tercera edat. Tampoc no els finança l'Estat a través de
Turespaña. L'objectiu d'Ibatur serà un altre, i per tant entenc que
més que aquest criteri, profundament democràtic, que tothom
que hi arriba s'endu un tros; m'estim més substituir-lo per un
altre, que és marcar objectius i actuar en funció d'aquests
objectius. No vull dir que no s'hagi de fer l'oci 60, però sí que ho
ha de fer l'administració i la conselleria que li correspon, no
Ibatur. La qüestió d'interior, efectivament, que nosaltres tenguem
més competències en tots els temes de seguretat, per ventura es
podria incorporar la Conselleria d'Interior. En aquests moments
pels temes d'emergència civil no crec que faci falta estar dins una
comissió d'aquestes característiques. I la de Presidència, no ho
sé, no havia caigut, però tal vegada ho plantejaré al meu col•lega
de Presidència, a veure si és que té interès en ser-hi o no. De
totes maneres vull deixar ben clar que no volem que Ibatur sigui
una plataforma de coordinació, el que volem que sigui, que ha de
ser realment un consell de direcció, és a dir marcar directrius per
a la política de promoció i en els altres àmbits que li he dit que
integràvem allà dins.

No hem canviat de criteri en el tema de les empreses balears
que surten a l'exterior. Si vostè mira el pacte de Govern, hi
ha una ajuda general dins l'apartat d'economia productiva,
a les empreses que exporten, a les empreses que surten i
s'estableixen a l'exterior. No hem canviat. De totes maneres
ho llegiré, i en tot cas li tornaré a contestar, si és hagués
canviat, però tampoc no em preocupa canviar. Jo, a la meva
època que vaig participar de director general amb un
conseller que estava a un govern del Partit Popular, record
les polèmiques entre el Sr. Escarrer i el Sr. Cladera, que li
diria que vostès també han canviat de criteri, perquè en
aquells moments pareixia que no s'ajudava a les empreses,
i ara vostè em diu que sí; també han canviat. És a dir,
d'haver canviat, hem canviat. Però segur que si es mira el
pacte de Govern signat entre tots els partits que sustenten
l'actual Govern, sí que veurà que hi ha una política d'ajuda
a la promoció exterior, i a les empreses que surten cap a
fora, i les empreses de turisme no són una cosa al marge de
l'aparell productiu.
Espais protegits. Jo crec que si per conservar un espai
protegit s'ha de limitar el nombre d'entrades, em pareix molt
bé; i em pareix que és el mateix que diu l'altre membre del
Govern. El que passa és que jo per la meva desviació
professional puc anar dient que són espais que tendran valor
turístic. Però avui mateix el primer que li he dit és que
fonamentalment conservació, segon valor per conservar, li
hem de donar un valor; i tercer, que si feia falta, i ja ho
havia dit abans, s'ha de limitar el nombre d'entrades allà
dedins. En cap moment he estat plantejant, ni pensant ni
imaginant per part de la Conselleria de Turisme que dins un
espai fràgil ara hi duguem camions i camions de visitants.
Hi entraran els que puguin entrar per mantenir aquell espai
en la situació de conservació, i mantenir-lo amb una ajuda
econòmica, que tant de bo que tota l'ajuda que anàs a
aquests sectors pogués venir de l'activitat turística, però jo
és un tema de discussió. Però sense cap dubte la filosofia
fonamental en relació als espais protegits d'aquest govern i
de la Conselleria de Turisme és la protecció.
Quin sistema de conveni tendrem amb les finques?
Tendrem tots els sistemes de conveni que la llei preveu,
podem anar des d'un lloguer, un conveni o una societat
d'explotació... jo supòs que cada cas pot ser un cas distint,
però no crec que faci falta inventar noves fórmules, ja estan
totes inventades.

Nou pla d'embelliment. Crec que nous plans d'embelliment,
el que jo li he dit abans que era una remodelació i rehabilitació
de les zones turístiques s'ha de veure amb una visió més integral
del que s'ha vist fins ara, i no critic el que s'ha fet. Crec que cada
moment, la història ens du un moment, i aquí hem de fer una
visió integral, en què l'esponjament no pot venir només en funció
perquè sigui un edifici que no ens agrada i tenim l'oportunitat de
comprar-lo, que també, sinó que ha de venir en funció de quina
és la remodelació, què és el que volem que sigui aquesta zona en
el futur. Hi feim feina, evidentment; nosaltres ens hem trobat
afortunadament dins la Conselleria un bon equip de tècnics.
Aquest equip de tècnics feim que una part, com que ja tampoc no
tenen tants d'expedients per mirar, bé, tenen expedients per mirar
en els temes de restauració, perquè ara resulta que han de mirar
tots els de restauració, però vaja, una part de les hores de feina
les dediquen a anar zona per zona, per veure quin és l'inventari,
les necessitats,,,, perquè resulta que si hem d'anar a cercar
recursos, convendria que els que ens han de donar recursos hi
anem ja amb un esquema del que volem fer. Seria bo per una
negociació, però hi estam fent feina. Però, ja li dic, criteri
general, anem a veure si podem fer una reconversió de caràcter
més integral. L'experiència ens ensenya, i hem arribat a aquest
nivell de desenvolupament, i jo crec que ha ser (...).
Totes les referències que em fa a la Llei general de turisme,
la integració en el POOT; jo crec que és un tema que n'haurem
de parlar molt. Per què nosaltres ens trobam que hem de fer una
modificació de la Llei general de Turisme? Entre d'altres
qüestions perquè la reacció dels afectats quan es va enviar a
aquesta cambra la tramitació per urgència de la Llei general de
turisme ens va fer pensar que podíem ser prudents. Al debat
posterior, els grups varen presentar una esmena a la totalitat, es
veia que no estaven d'acord amb el fons d'aquesta llei. Aquesta
situació no ha canviat, però de totes maneres jo el que sí li puc
garantir és que es farà amb bastant més participació i més
consens la modificació de la Llei que l'original de la Llei. Això
li puc assegurar.
Pla Q. És allò que diuen que m'agrada que plantegi aquesta
qüestió, perquè, com sap, el Pla Q el va iniciar un govern
socialista a Madrid, i que jo era director general, i per tant estic
bastant orgullós d'aquesta dinàmica que ha pres el sector. En el
que no acabam de coincidir, però és un tema que discutirem
també quan discutirem la Llei general, és que jo crec que el valor
dels sistemes de qualitat està més en la independència que no en
la dependència de l'Administració. Si nosaltres som capaços de
plantejar un organisme que controli aquests processos de
qualitat, en què els patrons puguin ser administració i els
afectats, en el cas, per exemple, d'allojaments turístics els
hotelers o en el cas de restauració,... són capaços, i la resta durho tot a un nivell d'independència i el que són els sistemes
normals, independents, voluntaris, etc., etc., crec que aniríem
millor. Dins la llei jo not, però ja dic, en parlarem, not que hi ha
una certa tendència a "administrativar" el procés de qualitat.
Però, parlant-ne crec que ens posarem d'acord, perquè, ja li ho
dic, és un pla que vàrem començar nosaltres, el Govern
Socialista, i continua essent el govern estrella del Partit Popular,
pràcticament l'únic pla estrella que ha tengut aquests darrers tres
anys.

Menorca. No ha sentit mai de la meva boca dir que fos
un pla pilot, tot el contrari, l'actitud dels menorquins, per a
mi, era un exemple, no un pla pilot. I la posició del sector de
Menorca era que estava disposat a un impost turístic per als
objectius que hem marcat, i sobretot en aquella zona que és
reserva de la biosfera i que, per tant, anava en consonància
amb la imatge que volien projectar dins els mercats. Ara,
indubtablement, és a dir, no s'havia produït encara aquest
contacte amb l'Administració Central. Sense cap dubte,
perquè a més és un costum meu parlar amb tota la gent, i li
deman disculpes si amb el seu grup no he parlat el que havia
de parlar, però sí que li dic que a partir d'ara parlarem tot el
que faci falta, li hem explicat a la gent, al sector menorquí
quina és la situació, i el sector menorquí continua mantenint
la seva posició, però indubtablement la fórmula si serà la A
o la B, no és l'essencial, l'essencial és que hi ha un objectiu,
es crea un fons i l'hem de dotar, i per dotar-lo hi ha dues
formes, no canvia en essència el que va dir el menorquí,
però sí li vull dir que mai, almenys de la meva boca no va
sortir mai la idea de pilot, i si ho vaig dir alguna vegada, em
vaig equivocar, però el que vaig voler sempre especificar és
que eren un exemple, perquè jo crec que amb tot aquest
procés, és a dir, el sector turístic si agafàs la iniciativa seria
un exemple per a la societat, i jo crec que, a més, estic
convençut que dins aquest procés el sector turístic, no
només de Menorca, sinó de totes les Illes, agafarà la
iniciativa del procés, perquè l'interessa a ell i ens interessa
a tots.
Bé, si anam a parlar a Madrid i ens hi anam vostè i jo,
encantat, segurament ens faran més cas, però també li puc
dir que, a més de vostè i jo, seria interessant, i així ho farem
en el moment que ens donin l'audiència i tenguem el
document previ fet, que els altres sectors interessats, com
puguin ser les federacions, la CAEB o aquesta gent, perquè
jo crec que hauríem de demostrar a l'Administració de
Madrid, d'ara, d'abans i d'abans, és a dir, no és de tots,
realment el paper important que juga en aquestes illes dins
el context econòmic del país, i en canvi l'escassa
consideració política que ens tenen. I seria bo que per un
objectiu tan lloable, ja que tenim una base jurídica, hi
anàssim a plantejar seriosament aquesta reivindicació. Per
tant, esper que hi puguem anar conjuntament.
Quantitat. No li puc dir la quantitat, tant de bo!, el
màxim. El que sí li puc dir és que damunt la primera
estimació que vàrem fer, quan només pensàvem, quan
només pensàvem, no, quan estudiàvem la primera proposta
d'una figura impositiva damunt el bitllet d'avió, crèiem que
mai, mai no aniríem per davall dels 10.000 milions de
pessetes, i mai no pujaríem als 15.000 milions de pessetes.
És a dir, amb aquest marge ampli, vostè dirà, és ampli, sí,
però dins aquest marge de nivell de precisió que tenim ara,
ens estam movent, per tant, aquí és un poc el marc, llavors,
de distribució, entenem que l'aportació els pressuposts
generals de l'Estat hauria de ser suficientment grossos o
bastant més grossos que l'aprotació dels altres dos socis,
perquè, si no, no farem un bon negoci.

Pla de desestacionalització. Li ho diré sincerament, no he
entrat profundament a analitzar el pla que m'ha mostrat, però
supòs que hi ha moltes coses que les continuarem fent. El que sí
que no ens agradaria és fer un pla especial de
desestacionalització, ens estimam més donar aquesta imatge dels
objectius que li he marcat, perquè sabem que al final les
conseqüències són la desestacionalització. I, per tant, ens
estimaríem més gastar els esforços en rehabilitació, en
recuperació de nous segments, perquè al final el resultat és
aquell. Però, segurament, segurament hi ha qüestions que ...
Qüestió nàutica. Jo crec que, és a dir, però fer una moratòria
damunt els temes nàutics, és una cosa que és coincidència de tot
el Govern, jo crec que el segment nàutic des del punt de vista de
turisme és un segment que el que necessita és donar més serveis,
és a dir, clar, qüestió d'amarraments, no en fan falta més, i el que
sí fa falta és millorar els serveis de terra d'aquests amarraments.

Palau de congressos. Evidentment, continua essent un
objectiu. En el moment que hi hagi una proposta concreta,
l'explicarem.
Time sharing. No tenc res en contra d'una fórmula de
comercialització mentre s'asseguri que els establiments
compleixen les normes turístiques, i continuam exactament
amb aquest mateix criteri.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat. Supòs que vol intervenir. Li record el
Reglament.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Discussió, resultat de la discussió. Miri, no la tenc, en dos
mesos no la tenc, però això sí que és el criteri més, de no més
creixement, però sí de millora de les assistències a nivell d'això.

Sí, de quin temps dispòs, ara?

En el pacte de govern es diu que hi haurà una moratòria i que,
indubtablement, no es planteja creixement, però no es planteja
exactament res més.

El Reglament diu que de 5 minuts. No obstant, ...

Camps de golf, la discussió dins el pacte de govern
evidentment també es va fer i és bastant clar quina és la posició.
No cap camp de golf amb oferta complementària, és a dir,
d'allotjaments; no cap camp de golf que no sigui regat amb
aigües depurades i que tots els camps de golf que es facin, es
facin dins una zona pròxima al que són les zones consolidades.
Per això, es pactava una moratòria de camps de golf, i
automàticament s'entrarà en l'elaboració del que és ja
concretament el pla de camps de golf; però vaja, és a dir, en cap
moment no pensam que no s'hagin de fer camps de golf.
Perdoni, hi ha una sèrie de ... Habitatges turístics de vacances,
també tendrem ocasió de debatre-ho, perquè durem una llei per
eliminar la figura dels habitatges turístics de vacances, de totes
maneres a nosaltres ens preocupa perquè és una porta d'entrada
de la pressió turística, quan hem aturat els hotels hi ha el periple,
a través d'habitatges de vacances cap a l'urbà i a l'espai rústic,
però vaja ...

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Moltes gràcies. Procuraré ser el més breu possible.
Naturalment, agrair les paraules inicials del conseller i
l'esperit de col•laboració que torna a manifestar en aquesta
cambra i que, en qualsevol cas, el temps jutjarà si
efectivament aquest s'ha produït, tant per la seva part, com
per la nostra, i cadascú haurem d'assumir les nostres
responsabilitats.
M'agradaria també, d'una manera molt especial, agrair-li
que no fa cent dies que vostè és conseller de Turisme i que
m'ha permès, dins el millor dels talants, poder debatre
qüestions que m'interessen a mi personalment i
particularment, i també al nostre grup, i voldria agrair-li
aquest tarannà, públicament.
M'agradaria també explicar-li que de la taxa turística no
m'he manifestat a favor, de moment, li he dit que ens
brindam a parlar-ne, a estudiar-ho, però m'agradaria que
quedàs clar que no ens hem pronunciat a favor d'aquesta
qüestió.
Jo crec que en el tema de la reestructuració no fa falta
entrar-hi massa, crec que totes aquestes raons que vostè
m'explica no són d'ara, existeixen ja fa bastant de temps,
crèiem que existien ja els mecanismes que podien donar lloc
a aquesta coordinació, d'estudi de nous mercats, el (...),
l'observatori turístic, tot això crèiem que ja existia, però, en
qualsevol cas, insistesc, és una decisió personal seva i
nosaltres tampoc no hi farem cap tipus d'oposició. Més que
res era si em podia explicar si és que hi havia qualque cosa
nova que nosaltres no haguéssim pogut comprendre.

El tema dels sindicats no li he demanat. Li he dit que els
sindicats ho demanen i que vostè m'ho explicàs, i m'ha contestat
perfectament i ja està, però jo, en cap moment no ho he reclamat
i, en conseqüència, creim que la nostra postura anterior no té per
què ser justificada, perquè no ho demanam nosaltres. Sí crec que
hagués estat oportú, ja que vostè reestructura i remodela aquesta
institució, i encara que nosaltres no ho haguéssim fet, incloure la
figura dels municipis turístics per la importància que de cada
vegada tendran amb moltes de les qüestions que puguin fer
referència a la promoció, tot i que especialment a l'illa de
Mallorca, especialment en aquesta illa, hi ha productes molt
diferenciats per zones i és molt important conèixer la diferent
visió d'un municipi turístic o de l'altre. I es podrien establir
fórmules de col•laboració i de participació dels municipis
turístics dins aquest organisme.
De la comissió interdepartamental, l'únic que li he volgut
posar en evidència és precisament el contrari del que vostè m'ha
atribuït, que és la seva no necessitat. És el Consell de Govern qui
ha de decidir les qüestions de turisme, perquè no hi ha ni una de
les conselleries, ni un dels departaments del Govern de la
comunitat autònoma, que no tengui res a dir en qualcuna
d'aquestes matèries que fan referència al turisme. Vostè,
naturalment, podrà tenir reunions bilaterals, trilaterals o
quatrilaterals amb altres companys del seu govern, però entenem
que una comissió interdepartamental és el mateix Consell de
Govern, perquè el turisme és suficientment important com
perquè totes les conselleries -i li he intentat explicar a través
d'exemples- en puguin dir la seva opinió.
Els espais protegits i la xarxa de parcs naturals, realment li he
dit al principi, estan contemplats a les Directrius d'Ordenació del
Territori, aquests recorreguts paisatgístics, vostè em diu que no
hi ha cap novetat ni cap originalitat quant als sistemes de
compensació i dels convenis, a mi m'agradaria saber què aporten
vostès de nou que no estigués ja plasmat a unes directrius i amb
una fase de desplegament.
Bé, nou pla d'embelliment. Bé, es troba en estudi si en faran
d'altres o no.
Llei general de turisme, ja no insistiré. Crec que el consens de
la modificació d'aquesta llei, la participació de tots els sectors,
serà el temps qui ho digui, però, en qualsevol cas, no ha entrat
vostè, i jo no hi tornaré entrar, en tot el tema dels esponjaments,
dels intercanvis, ja ha quedat suficientment clara, un poquet, la
nostra posició.
Jo crec que el Pla Q, precisament, que vostè ha esmentat, és
un exemple de, no sé, la paraula és complicada,
"desadministrativació", del sector turístic, jo crec que aquest era
un dels grans exemples, d'un sector que estiràs, des de la seva
pròpia iniciativa i des de la seva pròpia maduresa la
modernització permanent i la qualitat dels establiments, i jo crec
que això és un exemple, aquest pla Q, que s'ha de seguir
endavant, naturalment amb una presència, a través de les
comissions mixtes, per part de l'administració pública per tutelar
tot aquest procés.

El tema de Menorca, francament, jo li he llegit, una
experiència de pla pilot a Menorca, perquè, en principi, el
sector s'havia manifestat a favor, després hi va haver tota
una modificació del plantejament per part del sector turístic,
semblava que la cúpula no anava en relació amb el que
deien els altres associats, i crec que a partir d'aquí aquest
tema s'ha deixat aparcat i era un poquet el que volia posar
en evidència.
Del tema, a pesar que en parlarem amb molta clama en
el moment que hi hagi la compareixença, del tema del fons
finalista, m'ha de permetre que li digui un parell de coses.
Primer de tot, que tenc la sensació que vostès encara no
tenen les coses clares, i jo li demanaria que si hem d'anar a
Madrid, seria molt important tenir les coses clares. Clar,
vostè no pot venir amb aquestes xifres, d'entre 10.000 i
15.000, no perquè sigui el marge molt ample, sinó perquè jo
ja li he fet els números. Vostè ha pensat 14 milions de
visitants, a 1.000 pessetes, 14.000 milions, i aquí ja tenim el
que necessitam. I no se'n pot anar a Madrid a defensar el
resultat amb aquests mitjans, mitjançant aquesta operació
mental que vostè ha fet i que li reconec que, segurament, és
la més fàcil de fer. Vostè se n'haurà d'anar a Madrid parlant
de necessitats i quantificant necessitats. Vostè no pot posar
la xifra, 14.000, o entre 10 i 15.000 en funció d'una operació
aritmètica molt senzilla, de nombre de visitants que entren
per 1.000 pessetes que havien pensat que podria ser l'impost
de la taxa. Si hem de defensar aquesta qüestió, s'ha de fer
amb més seriositat, amb més rigor i amb molta més
profunditat.
Vostè, molt intel•ligentment, supòs, no m'ha contestat el
més important de la meva intervenció. Hi haurà un nou
imposts als ciutadans d'aquestes illes per finançar aquest
nou fons mediambiental? Les qüestions socials, hi entraran,
que reclamen els sindicats? Com s'articularà la participació
del sector privat en aquest fons finalista?, via un nou impost
-em deman-, serà un nou impost als empresaris? Són
qüestions que, insistesc, no han tengut contestació, però, en
qualsevol cas, ja li dic, tendrem oportunitat de parlar-ne
amb molta més profunditat a la compareixença que hem
demanat.
Nosaltres creim en un pla específic de
desestacionalització. Hi creim profundament, com hi creia
també l'administració turística de la qual vostè va formar
part al seu moment, que és la que ens va impulsar,
precisament, a dur-lo endavant.
Del turisme nàutic, jo no li parl d'una moratòria, amb la
qual nosaltres també hi podríem estar a favor. Jo li parl de
companys del seu departament que parlen de reducció
d'amarraments als ports nàutics, i li deman que em contesti,
com a responsable d'aquest departament, si està d'acord amb
la reducció d'aquests amarraments i, conseqüentment amb
la reducció d'un segment de turisme d'alt poder adquisitiu i
que contribueix a desestacionalitzar el nostre producte.
Aquesta és la pregunta que jo li faig, no la moratòria, la
reducció a la qual va fer referència la consellera de Medi
Ambient.

Bé, vostès no poden parlar de golf dient que no permetran
nous camps de gols si no tenen aigües depurades, perquè això no
fa falta que ho diguin vostès, ja ho diu la llei, no fa falta que ho
diguin vostès. I no poden parlar de nous camps de golf recorrent
a aquest recurs que mentre no hi hagi oferta complementària,
això és el mateix que dir que no hi haurà camps de golf, és el
mateix que dir que no hi haurà camps de golf; i s'hauria de dir
amb molta més claredat i sota el subterfugi que no hi haurà oferta
complementària.
Clar, i tampoc no em contesta si està a favor o no de la
moratòria d'Eivissa, és un tema molt greu, Sr. Conseller. Eivissa
necessita desestacionalitzar el seu turisme, Eivissa necessita
créixer no només durant els mesos de maig, juny, juliol, agost i
setembre, Eivissa necessita créixer durant els mesos d'hivern, i
aquí no hi ha postures polítiques ni del Partit Popular ni del Partit
Socialista, hi ha la necessitat de reafirmar un model turístic i,
naturalment, fer-lo de cada vegada més competitiu. I jo li estic
demanant si vostè i el seu govern creu o no creu necessari que
aquestes illes, dins unes xifres molt limitades i amb unes
restriccions que siguin les que facin falta, poden o no poden
accedir a un segment turístic de què Mallorca gaudeix, de què
altres zones d'Espanya gaudeixen i que naturalment són
competència turística contra Menorca, Eivissa i Formentera. I
aquesta és la pregunta que m'ha de contestar.
Finalment, de palau de congressos i de time sharing ja en
parlarem a altres moments, en el tema dels habitatges turístics de
vacances, sí que m'agradaria expressar la postura del nostre grup.
Jo crec que de vegades és molt millor regularitzar les situacions
que ja existeixen, les situacions que de fet es produeixen que no
tancar els ulls a aquestes situacions, perquè vostè necessitarà
d'un increment considerable del servei d'inspecció per poder
seguir tota aquesta oferta que existeix i que, si la treu fora del
camp legal, donarà lloc a economia submergida, a gent que
comercialitzarà allotjaments turístics, unitats d'allotjaments
turístics aïllades, sense cap tipus de control fiscal, sense cap tipus
de control laboral i sense cap tipus de control d'altre tipus;
mentre que mitjançant la regulació que existia avui en dia, la
possibilitat que s'acollissin a la llei, la possibilitat que es
regularitzassin feia que poguessin, també, estar al dia de les
seves obligacions fiscals, de les seves obligacions laborals, etc.
Li vull fer la reflexió, Sr. Conseller, jo sé que vostè és una
persona a qui no se li han d'explicar els problemes en matèria
turística, perquè fa molts d'anys que hi fa feina, li vull fer la
reflexió que realment el tema dels habitatges turístics de
vacances és un tema que el govern anterior el va reflexionar
durant molt de temps, i que m'agradaria que no fos conseqüència,
en qualsevol cas, d'una decisió precipitada per part del seu
departament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest debat, té la
paraula el conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):
Diputat Flaquer, miri, quant al tema d'Ibatur i els
municipis. És una qüestió de què m'agradaria parlar i, a
més, crec que, per ventura, en alguns aspectes, pot ser una
aportació vàlida, pot ser una aportació vàlida poder tenir
dins el consells de direcció d'Ibatur, per exemple, la
federació dels municipis, podria ser, és una qüestió que la
tendrem en compte i l'estudiarem.
Em diu si el senderisme és a la Llei d'espais naturals, a
la Llei de les DOT, tal i qual, però és que, miri, hi són, però
no s'han fet. La qüestió és fer coses, i a mi m'agradaria que
l'administració i la meva conselleria es posàs a fer coses, no
només les posàs damunt els papers, i això és molt important.
Sobre el Pla Q, li torn a repetir el mateix, crec que a
l'única comunitat que s'ha donat una passa d'intentar
incloure dins els aspectes administratius la qualitat, ha estat
aquesta, crec que no era aquesta passa, havíem d'haver
donat la passa (...), però de totes maneres, en parlarem, i és
una qüestió en la qual estic disposat a ...
Respecte dels sindicats, reclamen incloure els temes
socials dins la finalitat del fons. Evidentment, he parlat amb
els sindicats, es veu que vostès no hi han parlat, i jo sé el
que m'han dit. Ells estan preocupats per una qüestió que en
cap moment no va contemplar el Pla d'ordenació de l'oferta
turística que era el que passava amb els treballadors quan se
n'anaven a un hotel a fora, per això estan preocupats, no
estan preocupats per res més. No passi pena que hi farem
feina perquè no es pugui produir, feina que no es va fer al
seu moment.
Li he dit, la Conselleria de Turisme en cap moment
planteja ni és en la línia de reduir oferta nàutica, és en la
línia de racionalitzar i de donar serveis a terra, si això
després implica una disminució d'uns amarraments,
indubtablement sempre seran pocs, però vaja, no està en
aquesta qüestió.
La qüestió de l'oferta, dels camps de golf. Efectivament,
la llei diu el de l'aigua depurada, però també diu el de
l'oferta complementària, i el de l'oferta complementària és
el que jo li puc assegurar que, en contra de l'opinió del que
vostès creuen, i a més ho haurien de saber vostès, hi ha
diferents projectes dins la Conselleria de Turisme on no es
contempla oferta complementària, és més, tots els darrers
projectes de camps de golf que han sortit, que han entrat en
els darrers anys a la Conselleria de Turisme, no contemplen
oferta complementària. Per tant, no em digui que és
invalidar l'oferta de camps de golf, si no, revisi vostè els
projectes que han entrat.

Habitatges de vacances, en parlarem molt, hi hem reflexionat
molt, i ara seria entrar en un debat que no crec que sigui el d'avui
ni el moment adequat, perquè, a més, seria entrar en un debat,
finalitzar una comissió amb un tema de discrepància, i jo no
voldria finalitzar la comissió amb un tema de discrepància i molt
manco a la meva primera compareixença.
De totes maneres, li agaf la paraula en els temes de
col•laboració, esper convèncer-lo en la necessitat de posar un
impost turístic, i quan l'intenti convèncer, li explicaré,
exactament, tots els avanços que feim, perquè hi estam fent
feina, dia a dia, quant a quina fórmula de participació, quina no
fórmula de participació serà del sector privat i quines són les
distintes opcions en les quals m'agradaria tenir la seva opinió, per
poder triar la millor.
En definitiva, li torn a reiterar que només venir aquí i pel fet
que jo me'n pugui dur, del diàleg amb vostè, la idea de poder
plantejar la presència de municipis dins Ibatur, ja ha valgut la
pena.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. I, acabat aquest debat, vull agrair-li la
seva presència, així com als seus col•laboradors a la conselleria,
i totes les intervencions dels senyors diputats. Moltes gràcies i
s'aixeca la sessió.
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