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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Conseller,
benvinguts tots a aquesta primera Comissió de Turisme.
Començarem la sessió i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau i Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, conforme.

Compareixença RGE núm. 1846/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme, per tal d'informar sobre les línies d'actuació de la
conselleria.

Passam ara a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent
a la compareixença RGE núm. 1846/07, presentada pel Govern
de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita la
compareixença del conseller de Turisme per tal d’informar
sobre les línies d’actuació de la seva conselleria.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Turisme, Francesc Buils
i Huguet, qui ve acompanyat del director general de Promoció
Turística, Sr. Joan Sastre Barceló; del director general
d’Ordenació i Planificació, Sr. Santiago Balaguer Albertí;
secretària general tècnica, Sra. Magdalena Vives Fernández;
cap de Gabinet, Sra. Irene Rigo; cap de Premsa, Sr. Pere
Aguiló; Premsa, Sr. Pepe Negrón, i gabinet del Conseller, Sra.
Margalida Sotomayor.

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats moltes
gràcies. M’agradaria poder fer una explicació somera damunt
el que volem que sigui aquesta propera legislatura l’estratègia
de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears
fent simplement un petit repàs també del que han estat aquests
tres mesos, els quals, després de les eleccions i del canvi
polític, impliquen l’entrada dins la conselleria a un moment
pràcticament de temporada alta, per tant ha estat important
intentar que dins aquesta entrada dins la conselleria poguéssim
mantenir totes les estructures per a, en cap cas, no entorpir la
marxa de la temporada, és important en aquest sentit, i
mentrestant fer la creació de l’equip de treball que hem
presentat de la conselleria a una temporada on, amb números
generals, i en encara no hem acabat del tot la temporada, ha
estat bona o bastant bona en el que fa referència a l’ocupació.
I supòs que en els mesos propers podrem saber ja d’una manera
més precisa el que faci referència a la productivitat.

Avui, després de quasi cinquanta anys de turisme de
masses, hauríem de parlar d’un concepte nou de turisme a les
Illes Balears. L’activitat turística és tot allò que vincula o
interactua passivament o activament amb les persones que tant

per feina o per oci visiten les Illes Balears, independentment
dels llocs i tipologia de l’establiment en què s’allotgin. Ens
trobam però amb una fita històrica, tal vegada per primera
vegada en els darrers anys les necessitats del turista i per tant
també del sector turístic coincideixen en molta gran part en la
necessitat de residents. Si demanam al sector turístic que
enumeri els imputs turístics de major importància per
aconseguir un producte turístic de qualitat, de segur que
serveis, infraestructures públiques, amb un concepte ample de
tranquilAlitat i d’imatge i de tracta que dispensen els residents
al turista en seran els elements més valorats.

Igualment, si demanam als residents que valorin els
elements que necessiten per gaudir d’una convivència
acceptable, també ells demanaran bons serveis, infraestructures
públiques, tranquilAlitat i civisme.

El grau de desenvolupament econòmic i maduresa d’Illes
Balears com a destinació turística comporta una major
complexitat per seguir sent competitius en el segment de
l’hostaleria estrictament de vacances. El concepte i producte,
cada vegada més integral i residencial del turisme que
desenvolupam, involucra ja tota la societat de les Illes Balears,
això vol dir ciutadans, empreses i administracions. I per tal de
millorar l’estructura i activitat turística i adaptar-nos de la
millor manera possible a les exigències de futur, podem
emprendre accions amb aquests tres actors de la societat, que
aportin cadascun d’aquests el necessari per posicionar amb èxit
les Illes Balears, de forma clara i diferenciada, dins del mercat
turístic internacional.

Volem disminuir l’estacionalitat actual i liderar noves
formes de turisme que donin suport sobretot al benestar dels
turistes i dels residents. El lideratge i coordinació de
l’estratègia turística de les polítiques a desenvolupar per tota la
societat de les Illes Balears l’han d’exercir, com no pot ser
d’altra manera, les administracions, el Govern i els consells
insulars.

En el desenvolupament bàsicament d’aquestes estratègies
hem valorat molt positivament l’entrada, la relació que hem
pogut anar mantenint aquests tres darrers mesos pràcticament
amb tot el sector turístic. Tenim en compte en aquests
moments, i som responsables i conscients que el sector turístic
ens ha donat un vot de confiança per tal d’entrar a dissenyar les
estratègies que durem a terme els propers anys. Durant tota la
legislatura serà la política de la conselleria la recerca
permanent de consens i estratègia comuna amb el sector;
consens i lleialtat institucional, compliment de l’Estatut i
cooperació pública i privada. I això sense que provoqui ni es
creï cap ruptura brusca amb la feina feta fins ara.

Pensam que el canvi de model ha de ser un canvi tranquil el
qual no provoqui cap tipus de ruptura, per tal de seguir
posicionant les Illes Balears d’una manera puntera. Per tant,
més que mirar endarrera, volem mirar el futur amb optimisme
i amb possibilitats de negoci i de millora del sector. Però el
nostre objectiu també serà millorar la política turística de les
Illes Balears, amb un clar vessant que és enriquir el model
turístic de sol i platja, que és el bàsic actualment, envers un
70% del turisme de temporada alta.
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Pel que fa referència a promoció turística, hem posat en
marxa un pla estratègic que desenvolupam i que ens permetrà
dins les Illes Balears quatre marques ben diferenciades i
diferents: Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera. Estam ja en
marxa per fer un primer pla de màrqueting urgent per al 2008,
en el qual hi haurà un canvi estratègic pel que fa al concepte
vertical del pla, per un pla que sigui matricial, el qual determini
productes i que de qualque manera llavors també es pugui dur
a cadascuna de les Illes.

També hem posat en marxa en aquests moments estudis de
mercats d’origen. Volem saber quina percepció i quin
reconeixement tenen les Illes Balears en els diferents mercats
estrangers i estatals. I volem aprofundir d’una manera molt
important en els nous productes o en els productes que pensam
que han de ser els que permetin el canvi tranquil del model
turístic, millorant l’oferta de sol i platja. Els productes de golf,
nàutic, cultural, gastronòmic, senderisme, cicloturístic i molts
altres ens han de permetre fer, dins aquest nou pla de
màrqueting, campanyes específiques aprofitant totes les noves
tecnologies que ens permetin i que d’alguna manera puguem
arribar al consumidor final per tal de millorar aquesta
promoció.

Treballarem també, d’una manera decidida, amb els nous
mercats emergents de la Unió Europea. Pensam i som
conscients que mercats com els polonesos, xecs, búlgars, dels
quals es preveu una gran convergència econòmica en els
pròxims anys, han de ser objectiu a mig termini de la
Conselleria de Turisme. Si no invertim ara, difícilment, quan
aquesta convergència s’hagi produït, podrem tenir un impacte
positiu d’aquests mercats. També ho seran d’una manera
especial el mercat escandinau. I el que avui per avui tampoc no
podem oblidar, i ja és el nostre segon mercat emissor, és el
turisme espanyol. Farem campanyes decidides per captar aquest
tipus de turista, així com també millorarem i intentarem
l’entrada de turistes russos.

I com no, un que pens que ha estat un dels oblidats de les
passades legislatures, el mercat francès; 52 milions de turistes
a menys d’una hora i mitja de vol de mitjana són i han de ser
objectiu i intentar recuperar el que va ser durant els anys
seixanta i setanta el primer mercat emissor de les Illes Balears.
Sabem de les dificultats que pot dur intentar entrar d’una
manera decidida en aquest mercat i farem feina amb tots els
sectors estratègics perquè això sigui possible.

D’alguna manera, aquests nous mercats, aquests nous
productes, d’una manera matricial intentarem dur-los a terme
en colAlaboració amb el sector, implicant cadascun dels agents
amb cadascun dels productes i cadascuna de les illes perquè
aquests siguin plans estratègics de cadascun. Implementant
caps de programa que puguin donar fe o que puguin ser
responsables del creixement de cadascun d’aquests mercats i
que puguin, al final, donar compte del creixement que puguem
tenir a cadascun d’ells.

Quant a ordenació turística, pensam que és molt important
el tema de l’oferta complementària la qual moltes vegades és
bàsica o principal. Pensam que no és bo només tenir un gran
hotel amb una qualitat important, sinó que l’entorn de les zones
d’aquells productes que integren les ofertes complementàries,

restauració i d’altres, han de tenir els mateixos paràmetres de
qualitat que exigim avui per avui al sector hoteler.

Hem iniciat ja, d’una manera decidida, el control i
persecució d’aquella oferta ilAlegal en el que fa referència tant
a establiments d’oferta complementària com d’oferta
residencial ilAlegal. Hi ha una fórmula bàsica dins el mon
turístic que és entrades per port més entrades per aeroport,
menys places hotelers, menys places residencials reglades és
igual bàsicament a oferta ilAlegal. Hem establert converses ja
amb el ministeri d’Hisenda per tal de poder, en colAlaboració
amb l’Agència Tributària, perseguir aquells que avui per avui
són fora del sistema i que no paguen imposts. Però al mateix
temps sent prudents i conscients que aquells que fan esforços
per regularitzar les seves situacions han de ser ajudats per
l’administració.

Dos objectius estratègics de la conselleria durant aquests
pròxims anys seran la reforma integral de la Platja de Palma i
el Palau de Congressos. La reforma integral de la Platja de
Palma, un destí madur, és en aquest sentit una de les feines més
importants que podem dur a terme des de la conselleria. Hem
viatjat ja i ens hem reunit amb els responsables polítics de
l’Estat central i de les diferents administracions, així com amb
la Comissió de Seguiment, d’entrada per mantenir el calendari
implantat i consensuat amb totes les administracions i amb tot
el sector privat i residencial. Però també hem establert línies de
diàleg amb l’Estat central al qual exigim la seva participació
d’una manera clara i decidida, amb el finançament de la Platja
de Palma.

Igual que es varen produir les reconversions mineres de
Huelva, Bilbao o altres reconversions industrials, la Platja de
Palma ha de ser, i nosaltres seguirem exigint en aquest sentit,
ha de ser una reconversió on l’Estat posi els doblers suficients
perquè aquesta sigui possible. Tenim el compromís de l’Estat
que vol que la Platja de Palma sigui en el futur un emblema
d’una reconversió turística d’una destinació madura. I per tant,
en la mesura del possible, i sabem que encara ens falten tancar
els convenis i sobretot les quantitats que aportaran, serà
important poder seguir exigint i d’entrada pensam fer-ho
d’aquesta manera.

El Palau de Congressos igualment és un objectiu prioritari.
El turisme d’incentius i congressos és un turisme de poder
adquisitiu alt i de gran força desestacionalitzadora. Juntament
amb l’Ajuntament de Palma del qual el Palau de Congressos,
la Conselleria de Turisme i l’Ajuntament conformen l’empresa
pública al 50%, hem posat en marxa el calendari per
desbloquejar qualsevol problema que haguem pogut tenir
administrativament de les dues administracions o dins les dues
administracions. Els tràmits actuals s’estan agilitant i tendrem
tots els temes en marxa en menys d’un mes.

Pel que fa a la política transversal de turisme, som
conscients que, tot i que no siguin competències nostres, el
tema del transport és un tema prioritari per tal de garantir
l’arribada de residents i de turistes a les quatre illes balears.
Som conscients que les infraestructures i que el posicionament
tant de Menorca com d’Eivissa per manca de volum són difícils
en aquest sentit, i treballam juntament amb la Conselleria de
Mobilitat i amb altres per tal de mirar de trobar solucions
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adients als problemes greus de transports que tenen, sobretot
les illes de Menorca i d’Eivissa.

Igualment, el tema de ports, amb l’impuls a la política de
turisme nàutic, serà objectiu de política transversal del Govern
i per part d’aquesta conselleria, de conscienciació clara que
s’han de millorar les infraestructures dels ports de les Illes
Balears, concretament del Port de Palma i del Port d’Eivissa i
de Sant Antoni. Són objectius de turisme de gran qualitat, de
turisme de creuers que aporten una riquesa i un valor afegit
molt important.

I també pel que fa referència a ordenació turística, pensam
donar un impuls d’internacionalització a l’Escola d’Hostaleria.
Volem, juntament amb el sector, analitzar quines són les
mancances que avui per avui pugui tenir en estudis determinats
i mirar de posar en marxa, a través de convenis amb professorat
internacional que pugui donar aquells cursos tal vegada d’un
temps més reduït, però que permetin formació també a les
nostres empreses.

Creim que el nostre model territorial a les quatre illes no
permet excessius increments en el nombre de turístics. És
necessari canviar l’anàlisi i valorar l’increment de la rendibilitat
any a any en lloc de l’increment de nombre de visitants. Un
recent estudi d’un expert que feia feina o que fa feina amb
l’Objectiu ISO-2020, deia que la projecció de turistes a les Illes
Balears l’any 2020 era de més de 20 milions de turistes. No és
objectiu d’aquest conseller ni d’aquesta conselleria mantenir
aquesta línia de progressió, el nostre model territorial no pot
permetre un creixement tan desmesurat. Per tant, apostarem per
un canvi tranquil, cap a models de qualitat que permetin, amb
un nombre de visitants similar al d’enguany, intentar millorar
la rendibilitat. I per això, com els he anunciat, hem i estam
acabant de dissenyar el Pla estratègic, treballam amb tot el
sector i continuam amb aquelles coses que hem trobat ja
programades.

Ja per acabar, l’impuls a l’activitat turística amb constant
diàleg amb el sector amb una aposta nítida per al turisme
hoteler. A més, donarà prioritat a les iniciatives generadores
d’ocupació, a la desestacionalitat, a la qualitat, a la
diversificació i a la promoció. Prioritat també, de comú acord
amb el sector, a intentar millors equipaments, millors
infraestructures a les nostres zones i, per què no dir-ho?, també
intentar pactar possibles esponjaments a zones madures. Donar
prioritat a iniciatives turístiques de qualitat enfront del tot
inclòs i, per acabar i també molt important, reconversió de
zones turístiques madures, extensió dels plans de dinamització
turística i mirarem de dotar el finançament previst i el que faci
falta perquè el Consorci de la Platja de Palma pugui realitzar
les mesures que abans hem contemplat.

Sé que segurament deixaré coses en el tinter, jo volia fer un
repàs, un viatge per l’estratègia de la conselleria, estaré
encantat de respondre les preguntes que em formulin i, en
definitiva, pens que tenim una legislatura amb reptes i objectius
importants, amb reptes que ens permetin la colAlaboració amb
el sector privat i el sector públic, amb una promoció molt més
anivellada a les noves formes de noves tecnologies, que hem
d’avançar, apostar i invertir en aquestes noves tecnologies, que
d’alguna manera hem de poder tenir aquestes dades, tant de

resultats propis de les Illes com de sensacions als mercats
emissors, que som conscients que les formes de viatjar avui per
avui estan canviant i que les Illes Balears han d’adaptar-se
d’una manera molt ràpida i vertiginosa als camps que s’estan
produint amb cadascuna de les formes que avui per avui té el
turista i les seves destinacions. En definitiva, assumim el repte
amb colAlaboració i lleialtat, però també amb diàleg i fermesa.

A mi, per acabar, m’agradaria poder exposar la bona
disposició que té aquesta conselleria per colAlaborar amb totes
les iniciatives que des dels grups parlamentaris, d’una manera
constructiva i positiva es puguin presentar. Estem oberts a
aquest diàleg i també amb cadascun dels grups que formen la
cambra del Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. A continuació, procedeix
suspendre, si ho consideren oportú, la sessió per un temps
màxim de 45 minuts. Vostès diran si suspenem o si decidim
continuar. Continuam, tothom d’acord? Molt bé, per tant,
continuam la sessió.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Pel Grup Parlamentari Mixt qui vol intervenir?,
separats, molt bé. D’acord amb l’article 76 del Reglament, si
intervé un sol diputat del Grup Parlamentari Mixt ho farà per
un temps màxim de deu minuts, si intervenen els dos -que és el
cas d’avui- ho faran per un temps màxim de cinc minuts. Per
tant, té la paraula el Sr. Mayans, endavant.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair la compareixença
del Sr. Conseller i del seu equip directiu. Jo crec que la seva
conselleria, evidentment totes són importantíssimes, totes són
vitals per al correcte funcionament de la comunitat, però la seva
i la de Medi Ambient són conselleries molt transversals,
conselleries que del seu bon funcionament depèn un poc el
benestar i l’avanç de la comunitat, perquè és l’actual font de
riquesa de les Balears, per tant li faré unes preguntes o unes
qüestions que m’agradaria que m’ampliàs, més generals, i com
que vostè ha concretat en algunes coses, jo també ho faré en
funció, també, dels interessos, en aquest cas, de les illes
menors.

Entrant en els temes generals, vostè ha esmentat moltes
vegades un canvi de model que estan acabant d’elaborar un pla
estratègic, m’agradaria que ens avançar o ens ampliàs un
poquet en quines línies treballen, en què consistirà aquest pla
estratègic, cap on tendria aquest canvi de model que vostè ha
esmentat, que ha dit que seria un canvi de model tranquil i que
no representa cap ruptura respecte del que s’anava fent.

Igualment, ens agradaria que ens comentàs el Pla D, si el
pensen seguir, era un pla que a illes menors i a municipis petits
anava molt bé per desestacionalitzar. Vostè sap perfectament
que cada ajuntament triava el projecte de volia, molts de
projectes estaven relacionats amb l’esports; el conseller
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d’Esports quan va comparèixer aquí va relacionar directament
la desestacionalització amb l’esport, molts de municipis,
ajuntaments i llocs turístics allarguen la temporada gràcies a
competicions esportives, internacionals o nacionals, és el cas
d’Eivissa, el cas de Formentera, per tant m’agradaria saber si
pensa continuar amb noves versions d’aquest pla D que a llocs
com Eivissa i com Formentera ha anat bastant bé.

Supòs també que el Pla estratègic que està elaborant
introduirà o serà el mateix pla que ha anunciat per reduir la
desestacionalitat, supòs que serà un pla comú, no crec que
siguin dos, i ens agradaria que ens ho ampliàs.

Passant ja a temes més concrets i que fan referència a les
dues illes. Hi va haver una llei del Parlament que donava la
possibilitat de fer acreditacions turístiques a habitatges
unifamiliars a sòl rústic que complissin una sèrie de
característiques, una primera versió va ser aprofitada per molta
gent, però crec que la gent no se n’ha adonat encara dels
beneficis que reportarà per un estàndard, per una qualitat
d’aquesta oferta turística que no estava regulada. A Eivissa
varen ser unes 400, si no record malament, i a Formentera unes
200, però crec que si es fes una segona versió, una nova, no sé
com dir-ho, una segona versió d’aquella llei o d’aquella
primera remesa d’acreditacions turístiques, la gent ara sí que
sap quins beneficis pot reportar i molta gent que no es va poder
acollir, perquè pensava que la cosa, tal vegada anàs tan
endavant, ara sí que s’hi acolliria. Per tant, li demanaria si té
pensat fer alguna nova versió, deixi’m dir-ho així, d’aquesta llei
d’acreditacions turístiques que es va aprovar aquí.

També voldria que m’explicàs un poc el Pla Renove de Sant
Antoni, què té pensat fer, si té pensat continuar-lo o quines són
les intencions de la seva conselleria respecte d’aquest punt.

Som conscient que l’Escola d’Hostaleria a Eivissa va ser
una fita important, ajuda a formar personal tan necessari en
aquest sector, també som conscient que a Formentera en aquest
moment pensa en una escola d’hostaleria és un poc arriscat i un
poc prematur, però sí que m’agradaria que es recapacitàs un
poquet per veure si hi hauria alguna possibilitat que la gent de
Formentera pogués anar a estudiar a Eivissa a aquesta escola,
habilitar algun tipus de residència, algun tipus de lloc perquè
els estudiants de Formentera que volen fer això ho poguessin
fer també a Eivissa. 

Parlant també ara més concretament de Formentera, crec
que és una de les poques illes, si no em falla la memòria, que
mai no ha tengut un pla d’excelAlència, crec que dins aquest pla
d’excelAlència que vostè ha dit en alguna ocasió que les zones
turístiques han d’estar en perfecte estat, no estaria malament
que intentàssim reclamar, evidentment sabem que són plans que
aprova el ministeri, en som conscients, perquè llavors
intervenen totes les administracions, un pla d’excelAlència per
a tota l’illa de Formentera. Per dimensions, per facilitat i per,
quasi, conjunt d’illa, perquè l’extensió així ho permet, un pla
d’excelAlència on s’englobàs l’embelliment de les zones
turístiques i urbanes seria molt, molts afavoridor i consolidaria
ja un poc l’illa com a destinació turística, igual que
evidentment ha passat a altres bandes que han tengut plans
d’excelAlència. El darrer pla d’embelliment que va dur a terme
el Govern balear d’acord amb l’ajuntament i els propietaris

data del 80 i busques, quan el Govern balear en finançava una
bona part, crec que el 70 o el 80%, el 20% restant ho posava
l’ajuntament i els propietaris hi posaven la resta, per tant ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí. Un pla d’excelAlència que englobàs aquest mateix pla
d’embelliment seria molt convenient per a Formentera.

I una darrera cosa, la seva opinió, com a conseller, respecte
de la Fundació turística d’Eivissa i Formentera, si pensa el
Govern continuar amb aquesta fundació o què en pensa fer.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A continuació, té la paraula l’Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, també vull agrair-
vos la vostra presència i també la de tots els alts càrrecs que us
acompanyen avui, aquí, en aquesta compareixença.

També partim, com el nostre company d’abans de la
importància que té aquesta conselleria dins el futur de la nostra
comunitat autònoma, ja que som conscients que vivim
majoritàriament del turisme. Així mateix, pens que hem de tenir
aquesta capacitat de futur, com havíeu esmentat abans, per
anticipar-nos a tendències i a moviments que es puguin produir.
Tot això sent conscients que s’ha de promoure aquesta
personalitat diferenciada que ens constitueix en aquestes quatre
illes i també som conscients que en un futur cada vegada el
turisme comprarà especificitat, autenticitat i també identitat, i
que són valors que s’haurien de promoure.

Dins el tema de l’ordenació turística, pensam, i recordant
una mica el tema d’aquests darrers dies, de la reforma de la
Platja de Palma que també en vàrem parlar en el ple, fer-lo una
mica extensiu si també es modernitzaran dins aquesta oferta
turística, zones també madures, zones on també s’hauria
d’invertir, especialment les zones de Platja d’en Bossa i de
Talamanca d’Eivissa, són dues zones que ja sabeu que també
necessiten òbviament plans especials i urgents.

També quant a promoció, sabem que cada illa té unes
característiques molt específiques i que cada illa necessita
afinar molt la seva promoció turística. Per tant, ens agradaria
saber si teniu pensat que la promoció turística quedi en mans de
les illes menors, si passar aquesta promoció turística a mans de
les illes menors seria una cosa que es faria immediatament, dins
aquest mateix 2008 o bé es deixaran uns terminis perquè els
consells insulars tenguin temps d’organitzar-se sobretot, i de
crear una estructura mínima de funcionament abans de poder
rebre aquestes competències en promoció.
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Així mateix també, de vegades, es produeixen incidents que
afecten el turisme, incidents que no estaven previstos i que si
no fóssim una societat organitzada al voltant del turisme no
tendrien la transcendència o la repercussió que tenen, em
referesc a l’esfondrament del vaixell Don Pedro. També d’una
manera ràpida voldríem saber si des de la vostra conselleria
teniu prevista alguna inversió especial per tal de palAliar els
efectes negatius que hagi pogut tenir sobre el turisme d’Eivissa
l’esfondrament d’aquest vaixell.

En el sentit de la promoció, també volem trametre-us una
preocupació de la societat d’Eivissa i que s’ha anat generant al
voltant del tema de la promoció turística, perquè és un tema
delicat; el fet que es creï el Consell de Formentera i que abans
tota la promoció sempre fos Eivissa i Formentera, si a partir
d’aquest moment Formentera anirà tenint, com ha de tenir
òbviament, la seva autonomia en aquests temes, i només és un
exemple, la preocupació és aquell 20% que hauria repercutit
dins la promoció turística d’Eivissa, es repartirà entre Eivissa
i Formentera, o bé el Govern té assumit que Formentera té la
seva identitat i, per tant, és un tema de govern i no un tema
només d’Eivissa?

Un tema ja concret, molt concret i que també m’han
demanat que us ho transmeti. L’edifici de Ca'n Portmany de
Sant Rafel d’Eivissa, sabeu que el PP amb aquelles ganes
d’inaugurar quan toca, campanyes electorals, va inaugurar
aquest edifici, però clar encara no ha estat recepcionat, i sé que
el poble de Sant Rafel el demana urgentment. Per tant,
voldríem que ens aclaríssiu quina és la situació de l’edifici de
Can Portmany.

I finalment, ja per acabar, un tema sensible, per tant us faig
la consideració a nivell legal i també a nivell identitari. Sé que
sou una persona respectuosa amb la llei, com ha de ser i que,
per tant, també sou partidari del manteniment de la nostra
personalitat i de les nostres illes. Per tant, esper que sigueu
sensible a la meva proposta. Sabeu que, segons el nostre Estatut
d’Autonomia i la legislació que el desenvolupa, com la Llei de
normalització lingüística, el topònim d’Eivissa és Eivissa, no és
Ibiza, ni cap altre dels termes que es puguin utilitzar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Han passat cinc minuts, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, però just ja acab, eh? No vull ser excloent en el sentit de
demanar-vos si la marca Ibiza és una marca que es té a nivell
turístic, però no s’ha d’oblidar que el topònim és Eivissa, no
excloure, no excloure com a mínim amb aquestes campanyes de
promoció el topònim d’Eivissa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. A continuació, pel Grup
Parlamentari Unió Mallorquina intervé l’Hble. Diputat
Bartomeu Vicens i Mir, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Bon dia. Primer de tot, com no pot ser d’altra manera,
saludar i agrair al conseller i al seu equip, la seva presència
avui en aquesta sala.

Molt ràpidament. El nostre grup coincideix a lloar la
continuïtat amb la feina anterior, en aquesta terra s’ha dut
generalment una bona feina quant a turisme, i coincidir també
que el model, en tot cas, el canvi ha de ser tranquil i fins i tot
s’ha d’anar evolucionant, perquè de vegades més que canviar
és evolucionar i anar modernitzant l’oferta.

Coincidim també que la base turística, ens agradi o no, ha
de ser el sol i platja, perquè ve així manat pel mercat i per les
possibilitats que tenim, però també és bo que es promocionin,
i en això tendrà tot el nostre suport, altres tipus de turisme, mal
dir minoritari, o ben dit minoritari, això és discutible, però sí és
complementari i, sobretot, aquest tipus de turisme com el
gastronòmic, cultural, patrimonial, nàutic, de golf, també ajuda
a desestacionalitzar, també ajuda a reforçar l’oferta
complementària. És un tipus de turisme que no es limita a estar
a l’hotel, sinó que a més coneix el país i surt de dins el seu
redol on tengui l’oferta turística.

També l’encoratjam a treballar amb els nous mercats
emergents que ha comentat, fins i tot a recuperar-ne d’altres
que eren tradicionals en aquesta terra, com és el francès. 

També s’ha de guanyar quant a oferta de qualitat, creim
també que és estratègica la reforma de la Platja de Palma i el
Palau de Congressos, tota aquesta façana, diguem, d’entrada a
Mallorca pot millorar molt i, evidentment, creim que el Govern
central ha d’ajudar, com sempre ha ajudat quan hi ha qualsevol
tipus de reconversió.

També sincerament creim que no serà suficient, perquè el
terreny o el territori per reconvertir és gros i les necessitats
també són grosses, per això també l’encoratjam que utilitzi amb
valentia els instruments de reconversió al seu abast, tant a
través del Pla Territorial com del Consorci de la Platja de
Palma, perquè estam segurs, i no ens cansarem de repetir-ho,
que qualsevol actuació a aquesta zona madura, que és coneguda
i pionera a tota Espanya i a Europa, tendrà repercussió a tota
Espanya i a tota Europa. Per tant, tant el Govern central com
fins i tot, jo diria, la Unió Europea, estarien interessats a
demostrar que es poden millorar zones madures i sobretot
zones antigues que varen ser pioneres en el turisme.

Per acabar, també li demanaríem que fes feina conjuntament
amb el sector i que aquest pla estratègic no fos només un pla
professional o un pla tècnic, sinó que també es pensi en la
identitat del nostre país, ens agradaria que quan la gent ens
visita sàpiga a quin país va, quina cultura hi ha en aquest país
i quina llengua hi ha, encara que sigui de manera indirecta o
complementària.

Finalment, només fer-li una pregunta, per si ens podia
detallar un poc o donar alguna informació respecte d’aquestes
actuacions de promoure quant a promocionar el turisme
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cultural, gastronòmic, senderisme, perquè creim que és
important per complementar la nostra economia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. A continuació, pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, intervé l’Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la presència
del conseller de Turisme i de tot el seu equip en aquesta cambra
per analitzar quina és l’estratègia de futur de la Conselleria de
Turisme.

En repetiré, però que queda altre remei. Efectivament, el
turisme és el motor de la nostra economia, ho ha de continuar
sent per molts d’anys i, evidentment, això significa fer una
anàlisi en profunditat del futur del turisme a les Illes Balears.
Crec que tots som conscients que tenim un model que en alguns
aspectes ja està molt madur, tots som conscients de
l’emergència de determinats mercats competidors, de, per tant,
la necessitat d’abordar amb tranquilAlitat com deia el conseller,
aquest canvi de model i el futur de la nostra economia turística.
Crec que en aquest sentit, per tant, s’han de començar a posar
les bases per avançar en aquest aspecte amb decisió, amb
valentia i, això sí, sempre, amb diàleg i amb tot el consens
necessari amb el sector turístic en general. 

És clar que partim d’un model molt clar, que és el de sol i
platja, un model que no pretenem canviar, evidentment, és el
model que ens dóna en aquests moments tota la nostra força i,
evidentment dins aquest model de sol i platja sí que es poden
fer molt d’esforços, per exemple, cap a turisme familiar, cap a
turisme hoteler, vostè ha esmentat que la seva idea és avançar
cap al turisme hoteler, enfront, supòs, del turisme residencial,
que és un turisme que, a diferència de l’hoteler, no ens deia els
mateixos guanys, no és un model productiu. Segons dades de
la Cambra de Comerç, aproximadament a les Illes Balears
podem estar a l’entorn d’un 30% de turisme residencial.

Ha parlat de nous productes. Ens sembla molt interessant,
crec que és important avançar cap a aquests nous productes,
esportius, culturals, gastronòmics, de natura, de fet li
demanaríem si té previst algun tipus de sinergies, per exemple,
amb el sector agroalimentari, crec que el sector hoteler i el
sector agroalimentari podrien colAlaborar per tal de, a la vegada
que promocionam la nostra gastronomia, també ajudar el nostre
sector agroalimentari.

Ha fet referència també a les quatre marques de promoció
turística: Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera, coincidim
amb la nostra companya d’Eivissa pel Canvi, que,
efectivament, la marca Eivissa no ha de desaparèixer, s’ha de
tenir en compte, de fet s’arriba a l’absurd, de vegades, que la
promoció en català, a planes web i a publicacions, es feia -
desconec si s’ha canviat o no però fins fa pocs mesos era així-
fins i tot en català amb la marca “Ibiza”, la qual cosa no deixa
de ser l’absurd més gran que hi pugui haver.

Ens sembla molt interessant, efectivament, arribar als nous
mercats emergents, creim que és absolutament necessari, i per
altra banda també compartim la necessitat del control del’oferta
ilAlegal, creim que l’oferta ilAlegal, tant residencial com
complementària, és un mal que evidentment hem de combatre
perquè això significa un greuge comparatiu per als que
compleixen la normativa i a més no avançar cap a estàndards
de qualitat, sinó tot el contrari.

Compartim com a objectius estratègics el Palau de
Congressos, crec que és absolutament necessari, crec que
implica un turisme de qualitat pel qual hem d’apostar i,
efectivament, la reforma integral de la Platja de Palma, una
reforma que ja fa molts d’anys que espera i on totes les
institucions s’hi han d’abocar, hi hem d’exigir les necessàries
inversions estatals, no podem consentir que l’Estat no inverteixi
en aquesta reforma integral de la Platja de Palma per tal de
solucionar tots els problemes que en aquest moment té aquesta
zona.

També coincidim en l’aposta per al turisme de creuers, crec
que és un turisme de qualitat, que també interessa i, en aquest
sentit, la compartim; a més, un turisme de creuers beneficia la
ciutat, l’oferta complementària, el comerç propi i, per tant, el
consideram absolutament necessari.

També ha fet referència que el nostre territori és un territori
petit, un territori que no permet increment desmesurat de
turistes i que, per tant, hem d’anar cap a un canvi tranquil, cap
a la qualitat. Ens alegra sentir aquestes paraules perquè creim
que, efectivament, i enllaçant amb el que deia, d’aquesta anàlisi
que hem de fer del turisme de futur que ens ve, hem de tenir
present, per tant, quina és la realitat que tenim, què és el que
vol el turista que ve i crec que la preservació del territori, del
patrimoni, del nostre paisatge és absolutament indispensable
perquè el turista que ve s’hi senti a gust, vulgui repetir i trobi
el que cerca, que són els llocs naturals que de cada vegada per
desgràcia, a les Illes Balears, en queden menys.

Per tant, ja per acabar, compartim, com he dit abans,
l’aposta pel turisme hoteler, pel turisme de qualitat enfront del
tot inclòs, ens agradaria que ens especificàs una mica més
aquesta qüestió, el tot inclòs és evident que és una més de les
ofertes que donam, però també té bastants de contres, com
saben, l’oferta complementària pateix, nosaltres no som un
destí com pugui ser el Carib, on el tot inclòs està bastant arrelat
i té bastant de sentit, aquí tenim unes altres circumstàncies i,
efectivament, l’aposta per la qualitat crec i estic convençut que
no passa pel tot inclòs.

Per últim, també ens preocupa el tema del canvi d’usos que
es produeix, crec que és un tema que en determinats hotels on
es produeixen canvi d’usos cap a apartaments residencials, crec
que vol dir passar d’un model productiu a un model especulatiu
on hi ha un guany ràpid immobiliari, però llavors, evidentment,
hi ha una pèrdua de llocs de feina, hi ha una pèrdua de llocs
d’oferta complementària i, per tant, aquest canvi d’usos ens
preocupa i creim que s’ha de combatre des de la Conselleria de
Turisme.

Moltes gràcies i, en tot cas, escoltarem atentament les seves
explicacions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. A continuació, pel Grup parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Aina Crespí. Endavant.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, agraïm
molt la seva intervenció, tant a vostè com al seu equip.

En primer lloc, voldríem manifestar-li que des del nostre
grup parlamentari, tendrà el nostre suport a la seva actuació, tal
i com vaig dir l’altre dia en el ple.

De la seva intervenció m’agradaria destacar cinc punts que
pensam que realment són molt importants.

En primer lloc, la transversalitat de la Conselleria de
Turisme, tant dins l’administració com també dins la nostra
societat; un sector que genera una tercera part del PIB té prou
pes dins la nostra economia com perquè es tengui en compte i
es faci una actuació conjunta amb les altres conselleries. Arran
de la intervenció que han fet els altres consellers a les
comissions, ho hem pogut constatar, no vull dir amb això que
altres sectors econòmics es deixin de banda, però molts d’ells
neixen i es retroalimenten del sector turístic, empreses de
comunicació, tecnològiques, constructores, decoradors,
proveïdors en general. A nivell de formació, un 32% de la
nostra població fa feina directament dins el sector, donar una
millor qualificació als treballadors per millorar la seva execució
professional pensam que és prou important; una formació
contínua i especialitzada dels nostres treballadors adient al seu
lloc de feina dins l’organització empresarial del sector on es
trobi, farà que executin d’una millor forma la seva feina, tant
dins l’hotel com a l’oferta complementària, agències de viatges,
majoristes, etc. Amb això, fomentar el que és la cultura del
detall. El turista és molt sensible al tracte que rep, un turista
descontent té un efecte multiplicador molt nociu, una
organització si des del treballador més qualificat al de més
avall realitza bé el seu treball, l’efecte difusor i multiplicador
és molt gran.

Nosaltres podem aportar el nostre coneixement, aquest now
how que ens caracteritza, per això aplaudim el nou impuls que
vol donar a l’Escola d’Hostaleria i a la seva
internacionalització.

Dins medi ambient, el conseller ens va comentar millora de
les aigües, més protecció d’espais naturals i senyalització per
una difusió turística més gran, turisme nàutic, tant a nivell
mediambiental com a nivell d’infraestructures, la creació d’un
museu de la mar, regular el sector del busseig, preservació del
litoral. 

Dins mobilitat pensam que s’han de crear millors
comunicacions entre l’aeroport de Palma i distintes zones
turístiques, realment és com una paradoxa, una zona turística
tan important com és Mallorca, que no es pugui anar en
transport públic des de l’aeroport a les ciutats o a diferents
zones.

A nivell de tecnologia i innovació, pensam que s’han de
fomentar i crear nous marcs de modernització tecnològica per
als nostres hotels i a les empreses del sector.

Totes aquestes accions pensam que ajudaran a fer de les
Balears un destí preferent. També pensam, com ha comentat,
que una societat amable hi serà tant per als turistes com per als
residents, i pensam que nosaltres com que vivim dins aquesta
societat també ens en veurem beneficiats.

Un altre punt és la coordinació amb els sectors. Pensam que
hi ha d’haver una continuïtat de coordinació amb els diferents
sectors, un consens i una estratègia comuna amb ells. L’altre
dia a una conferència es va comentar que Barcelona va
aconseguir ser el punt de partida dels turistes americans de
creuers dins la Mediterrània, i ho va aconseguir per una gran
coordinació tant amb el sector públic com privat, coordinació
d’aeroports, d’empreses de transport, d’empreses de creuers, va
aconseguir ser el port de referència davant Nàpols, que no va
aconseguir tal coordinació. Per tant, pensam que aquesta
estratègia de coordinació i consens permet produir molts de
guanys. Agraïm i donam suport que aquest canvi no sigui un
canvi traumàtic, que sigui un canvi de continuïtat dins el sector.

Com a tercer punt, tenim la desestacionalització.
Evidentment veim que de cada vegada hi ha sectors més
emergents, emergents que es van consolidant més, per tant
haurem de cercar aquells fets que ens diferenciïn, que facin que
els turistes prefereixin les nostres illes davant de destins com
Croàcia, Malta, Turquia, que també tenen el sol i platja com a
valors coincidents. Evidentment, el model sol i platja, que és el
70% de la nostra oferta, s’ha de fomentar i millorar, però també
hem de cercar altres activitats que permetin allargar la
temporada i diversificar l’oferta. Ens ha agradat molt sentir que
com a objectiu estratègic i prioritari serà la reforma de la Platja
de Palma que pensam que pot ser un exemple de reconversió a
nivell internacional d’una zona madura. El Palau de Congressos
per fomentar el turisme d’incentius de congressos, el turisme de
creuers, un turisme cultural, la creació d’edificis culturals,
sabem que des de la conselleria Menorca tendrà tot el suport
per a la creació d’un edifici cultural polivalent a l’illa. El
turisme sectorial, la creació de fires, fires especialitzades,
tecnològiques, etc. Accions coordinades amb iniciatives
privades i altres administracions.

A nivell de promoció, pensam que és molt important la
promoció diferenciada de les quatre illes, atès que el públic
objectiu de cadascuna de les illes és diferent. Els nous
productes, també, golf, nàutica, cultura, gastronomia, com ha
comentat el diputat que m’ha precedit. Pensam que no s’han
d’oblidar dins els nous mercats, els mercats que han permès
que la nostra illa sigui un referent turístic internacional, però sí
que hem de donar un nou impuls a aquests mercats com el
francès, el rus, l’americà i el mercat nacional, per suposat.

Esperam que aquests quatre anys donin molts de fruits a la
seva conselleria. Des del nostre grup volem encoratjar-lo a dur
endavant totes aquestes mesures i, per tant, tendrà el nostre
suport, tal com he dit al principi, per cercar i fomentar un
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turisme hoteler de qualitat sigui quin sigui el motiu del seu
viatge, sigui sol i platja, sigui cultura, sigui nàutica, etc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. A continuació, pel Grup Parlamentari
Popular intervé el Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
En primer lloc, també voldria agrair la presència de l’Hble. Sr.
Conseller de Turisme acompanyat del seu equip i també, en
primer lloc, voldria felicitar-los per aquest tarannà de consens
demostrat durant aquests primers mesos i de diàleg amb el
sector turístic que creim que és una eina i una peça fonamental
perquè aquest sector, fonamental per a la nostra economia,
pugui funcionar amb tranquilAlitat i amb un clima de confiança
empresarial i dels seus treballadors. Ena quest sentit, li vull dir
que des del Grup Parlamentari Popular comptarà amb una
oposició lleial, constructiva i compti amb nosaltres per a tot
allò que pugui anar en benefici i en profit d’aquest sector tan
important per a la nostra economia.

A partir d’aquí voldria fer-li tota una sèrie de reflexions i de
preguntes sobre les qüestions que ha anat comentant i algunes
que vostè no ha esmentat.

Començaria per la qüestió del producte, ordenació turística,
com vostè vulgui, efectivament es va crear durant la passada
legislatura una mesa de turisme que va abordar, entre d’altres,
la qüestió relacionada amb el canvi d’usos, no hem sentit parlar
d’aquesta matèria, algun grup ho ha comentat, ens agradaria
saber si hi ha qualque criteri ja en aquest sentit per part del
Govern. 

No hem sentit parlar de les línies d’actuació per part de
l’Institut de Qualitat Turística, que forma part de l’INESTUR
i creim que dins la política de productes és fonamental la
promoció de la qualitat a les nostres empreses i, per tant,
conèixer quines seran les línies d’actuació futures d’aquest
institut.

Per part de molts dels grups que han intervengut, i vostè
també hi ha fet referència, a la necessitat de primar el turisme
hoteler enfront del turisme residencial, qüestió amb la qual
coincidim i, per tant, entram dins el terreny de la lluita contra
l’oferta entre cometes alAlegal. Jo li he de dir que durant els
darrers tres anys hem intentat per activa i per passiva
aconseguir del Ministeri del Govern de l’Estat una reforma de
la Llei d’arrendaments urbans que possibilitàs al Govern de les
Illes Balears entrar a regular la figura del lloguer turístic que és
avui l’empara o la figura que empara el turisme residencial.
Vostè sap perfectament que quan envia els inspectors de la seva
conselleria davant l’exhibició d’un simple contracte de lloguer,
el propietari se sent emparat per la Llei d’arrendaments urbans,
només una reforma d’aquesta llei, i això correspon al Congrés
dels Diputats, donaria títol a les comunitats autònomes en
l’exercici de les seves competències en ordenació turística per
entrar a regular una figura concreta i específica com és la del

lloguer turístic. Avui també té vostè una oportunitat, amb els
seus socis de govern del Partit Socialista, d’aconseguir el que
durant aquests darrers tres anys no hem estat capaços
d’aconseguir, que és la modificació de la Llei d’arrendaments
urbans.

M’agradaria conèixer si hi ha qualque canvi de criteri en
relació amb el consens que es va aconseguir la passada
legislatura a través del comitè d’experts quant al tractament del
tot inclòs, hi ha grups aquí que han insinuat la possibilitat de si
el Govern té alguna política específica per al tot inclòs,
m’agradaria saber si hi ha algun canvi de criteri en relació amb
la política que es va dur la legislatura passada en relació amb
el tot inclòs.

I, per acabar, dins aquestes qüestions de producte, està molt
bé que parli del Palau de Congressos de Palma, l’animam a
continuar amb aquesta tasca, creim que és fonamental i
imprescindible per al futur, no només de Ciutat, sinó de l’illa de
Mallorca en el seu conjunt, però ens agradaria també conèixer
algun tipus de compromís seu quant a la segona fase de la
construcció del Palau de Congressos de Santa Eulàlia a l’illa
d’Eivissa, així com la possibilitat de dur a terme la construcció
d’un palau de congressos a l’illa de Menorca, més
concretament al municipi de Ciutadella que aglutina el major
percentatge de places turístiques hoteleres en aquesta illa.
Creim que serien dues infraestructures, tant la segona fase de
Santa Eulàlia coma quest inici del Palau de Congressos de
Ciutadella que demostrarien també la vocació del Govern quant
a la millora i la varietat del producte turístic a les nostres illes.

Per acabar, quant al producte, comentar que m’agradaria
saber, que ens concretàs un poquet més en aquests moments
quina és la situació del parador turístic de Menorca, si hi ha
algun compromís concret per part del Ministeri quant a la
ubicació d’un parador a Maó, a l’illa de Llatzeret, i si, una
vegada que vàrem conèixer les seves declaracions a un
determinat mitjà de comunicació, si hi ha alguna cosa més
concreta ja en relació amb la possible ubicació d’un parador a
Mallorca, quin grau de compromís li ha manifestat el ministeri
i si tenen alguna ubicació concreta pensada per a la ubicació
d’un parador a l’illa de Mallorca.

Passant a un segon bloc, que faria referència a l’entorn on
es mou aquest producte, les preguntes són molt senzilles,
conèixer si hi ha previsions de nous plans d’infraestructures
municipals que millorin l’entorn a les distintes zones
turístiques, al marge dels que en aquests moments s’estan
desenvolupant.

Crec, Sr. Conseller, que quant al projecte de reforma
integral de la Platja de Palma les paraules bastaran durant una
sèrie de mesos, però més enllà de dos, tres, quatre mesos vostè
sap que haurem de passar de les paraules als fets. Avui no
tenim més que creure en la seva paraula, no tenim per què
dubtar de la seva paraula ni de la paraula del ministeri, però ja
li vaig expressar les meves inquietuds, els meus dubtes a la
interpelAlació de dimarts passat, i crec que vostè avui té una
gran oportunitat que esperem que no es converteixi més
endavant en una gran responsabilitat, que és que aquest
projecte continuï essent paper banyat. 
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M’agradaria conèixer quin grau de compromís hi ha també
per part del Govern i de la seva conselleria en relació al Pla
Renove de Sant Antoni, del qual es va presentar un màster plan
al final de la legislatura passada. 

I m’agradaria també comentar-li finalment, quant a l’entorn,
que li pregaria que continuï amb la política reivindicativa que
vàrem dur a l’anterior legislatura i que constarà a les actes de
les conferències sectorials de Turisme, allà on reivindicàvem en
els plans d’excelAlència i en els plans de dinamització turística
l’aplicació de criteris de territorialització per part de l’Estat. No
és coherent que en el repartiment dels fons dels plans
d’excelAlència, dels plans de dinamització a anys anteriors
Extremadura, Cantàbria, Astúries, hagin aconseguit dos plans
de dinamització i excelAlència turística, regions que no depenen
tant del turisme en el seu PIB com nosaltres, i que la comunitat
autònoma de les Illes Balears hagi rebut un pla de dinamització
o excelAlència per exercici pressupostari. Crec que vostè també
té aquí l’oportunitat de defensar, per ventura amb més èxit del
que vaig tenir jo i jo l’aplaudiré si ho aconsegueix, l’aplicació
del criteri de territorialització i que, per tant, les comunitats
turístiques tenguin també un major paper a l’hora del
repartiment d’aquests fons. Nosaltres com a comunitat
autònoma no hem aspirat mai a tenir el pes que pugui tenir per
exemple La Rioja en les polítiques del vi a nivell nacional, a
pesar que tenim una indústria vitivinícola cada vegada millor,
amb major progrés i amb major desenvolupament, però és
evident que mai no discutirem la necessitat que puguin tenir
altres províncies, altres comunitats autònomes en determinats
sectors productius, de la mateixa manera que voldríem que
se’ns reconegués el nostre paper important i essencial dins el
que és el turisme en el conjunt de l’Estat espanyol.

Passant al tercer bloc, que és el bloc de la promoció,
m’agradaria conèixer quins seran els seus criteris quant a la
presència a fires turístiques, i més concretament si continuarà
o no la política turística duita a terme la darrera legislatura
d’intentar aprofitar aquestes fires com a esdeveniments de gran
repercussió mediàtica, de gran repercussió en els mitjans de
comunicació, tot i ser coneixedors que algun dels grups
parlamentaris que avui formen part del seu govern, i més
específicament el Partit Socialista Obrer Espanyol, va criticar
amb fermesa, amb duresa i amb acritud algunes d’aquestes
actuacions que vàrem dur a terme a les principals fires
turístiques.

M’agradaria conèixer també, quant a promoció, si
reivindicarà el mateix criteri de territorialització de què li he
parlat abans, dels fons de plans d’excelAlència i de plans de
dinamització, a Turespaña. Nosaltres representam un poc més
del 25% del conjunt del turisme d’Espanya i no tenim en
aquests moments l’aportació quant a fons de promoció per part
de Turespaña corresponent a aquesta proporció que tenim en el
turisme nacional. Per tant ens agradaria conèixer si vostè
reivindicarà també la territorialització i, per tant, que es tengui
en compte el pes específic; es poden utilitzar moltíssimes
variables -des de llits turístics, des de nombre de visitants, des
de proporció del PIB del sector turístic, etc.- que farien que les
Illes Balears poguessin accedir a un major recurs de fons
turístics per part de Turespaña.

I m’agradaria conèixer en matèria de promoció, en darrera
instància, si vostè té o no previst quant a la promoció de l’illa
de Mallorca donar participació a la iniciativa privada amb una
iniciativa que nosaltres vàrem començar la legislatura passada
d’intentar crear una fundació en la qual poguessin integrar-se
els sectors privats i el sector públic, i intentar aprofitar les
sinèrgies i millorar en definitiva la promoció de la nostra illa.

Quant a tema -un quart bloc- tema de formació, compartim
que continuï la internacionalització de l’Escola d’Hostaleria.
L’Escola d’Hostaleria ha tengut sempre una presència
internacional de la qual ens sentim molt orgullosos i que
esperam que la pugui continuar tenint. I ens agradaria també
conèixer quines són les seves polítiques en matèria de formació
no només quant a l’Escola d’Hostaleria sinó també pel que fa
referència a l’illa de Menorca i a les illes d’Eivissa i
Formentera. 

Quant a l’illa de Menorca en concret, pas ja a un altre bloc,
m’agradaria conèixer quin grau de preocupació i d’inquietud té
vostè davant l’evidència palpable que cada any Menorca
presenta uns indicadors i unes xifres distintes de les que
presenten Mallorca, en major mesura, però també Eivissa i
Formentera, si té decidida qualque política en especial, i com
que m’imagín que les polítiques han d’anar necessàriament per
una política de producte, de millora de producte, per una
política de diversificació de producte, aprofit aquesta ocasió de
parlar de Menorca per entrar en el tema de l’estacionalitat, i en
aquest tema les faves són comptades, Sr. Conseller. Podrem
créixer en determinats segments, segments que coneixem
perfectament vostè i jo, com pugui ser el turisme nàutic i com
pugui ser el turisme de golf, i en aquest sentit la meva pregunta
és molt clara i molt concreta, i és molt específica, i sobretot
adreçada a les illes de Menorca i d’Eivissa: quin grau d’acord
i de consens té vostè amb els seus socis de govern a Menorca
i a Eivissa per implantar producte de golf i de turisme nàutic en
aquestes illes?, Menorca i Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Flaquer, du 10 minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí. Compta vostè amb la colAlaboració, amb l’acord i amb
el consens del Consell de Menorca i del Consell d’Eivissa per
fer nous camps..., bé, nous camps no, sinó camps de golf a
Eivissa i a Menorca? Compta amb el seu consens i amb la seva
colAlaboració per fer dics o infraestructures portuàries que
permetin l’atracció de turisme nàutic i de creuers? Crec que són
respostes molt importants que necessitam saber els diputats. 

Vostè ha començat fent una referència que jo li aplaudesc,
que és la seva voluntat de compliment estatutari, de
compliment de l’Estatut. L’Estatut està en vigor, l’Estatut diu
molt clarament que les competències en promoció i ordenació
turística avui ja són dels consells insulars; hi ha un dictamen,
un informe del Consell Consultiu que així ho diu, només s’han
de valorar els recursos materials, econòmics i personals i, això,
tots els que hem estat a l’Administració autonòmica sabem que
és qüestió de dos, tres, quatre mesos com a molt. Hi ha voluntat
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concreta i específica de donar compliment a l’Estatut quant a
les transferències per a l’any 2008? Aquesta és la pregunta.

I acab, Sra. Presidenta, amb dues reflexions. La primera,
que compartesc plenament la reflexió que li ha fet el seu
company d’Unió Mallorquina el portaveu Sr. Vicens, no
m’agrada -són qüestions d’estil i són qüestions personal,
cadascú utilitza el llenguatge que vulgui-, crec que no és oportú
parlar de canvis de model; crec que estam amb un model que
ha donat progrés, prosperitat i moltíssimes oportunitats a
aquesta comunitat autònoma, crec que estam amb un model que
ha estat, és i estic convençut que continuarà essent l’enveja de
moltíssims destins turístics. Per tant crec que és molt millor
parlar de millora del model; és evident que tots els models són
millorables, és evident que tots els models són perfeccionables,
però crec que no estam davant d’una hipòtesi de canvi de
model sinó senzillament de millora o perfeccionament del
model.

I per acabar, Sr. Conseller, també si li puc fer una reflexió
sobre els creixements. Jo compartesc amb vostè que és molt
difícil créixer en els mesos de juliol, d’agost i de setembre; no
digui que hem arribat al sostre de turistes, i li diré perquè; crec
-vostè ha dit que ja no podem tenir més turistes dels que hem
tengut enguany- crec que les Illes Balears poden tenir encara
més turistes dels que hem tengut, segurament millor repartits,
segurament en temporada mitja i baixa, i sobretot -si vol aquest
consell l’agafa i, si no, no l’agafi, vostè és lliure de fer el que
trobi- aquests missatges de menys clients, de menys turistes,
d’aturar l’arribada de visitants, són missatges que ja hem
experimentat en el passat i que ens varen dur males
conseqüències. Jo crec que hem de ser capaços de tenir tots la
responsabilitat de graduar de la manera millor possible els
missatges que transmetem als mercats exteriors; estic convençut
que aquestes illes tenen encara capacitat d’acollir un major
nombre de visitants, això sí, com no pot ser d’una altra manera,
quan tot està ple en el mes d’agost és evident que no podrem
créixer en el mes d’agost, però que sí podrem créixer encara
molt més en termes no només qualitatius sinó també
quantitatius en els mesos de novembre, desembre, gener, febrer
i març.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Té la paraula l’Hble. Conseller de
Turisme per donar resposta a totes les preguntes i temes que se
li han plantejat. Endavant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc d’una manera molt
especial vull agrair el to de tots els grups parlamentaris. Pens
que amb aquest to i les propostes, estiguem o no estiguem
d’acord a vegades, anirem avançant i per tant des de la
conselleria un agraïment molt especial a aquesta manera,
perquè pens que és la que realment pot ser productiva de futur
en aquest sentit.

Moltes coses tal vegada les repetiré. Intentaré agafar
aquelles que han anat essent reiterades i intentaré seguir un poc
l’ordre de compareixença per tal de poder ordenar també el
cervell. 

Em parla el Sr. Mayans de l’Escola d’Hostaleria d’Eivissa.
Em parla de la necessitat que la comunitat inverteixi en plans
d’excelAlència. Sap el Sr. Diputat, i ho ha comentat també
llavors el Sr. Flaquer, que els temes dels plans d’excelAlència,
la dificultat i la reivindicació que em consta que hi ha hagut en
el que fa referència a l’adjudicació dels plans per part de la
Secretaria General de Turisme, i sense poder especificar gaire
més, perquè la veritat és que no ho conec, em consta perquè per
part de la Secretaria General de Turisme estam fent feina en un
canvi de model pel que fa referència als plans d’excelAlència.
En aquests moments dins la conselleria, si no ho record molt
malament, hi ha entrats de l’ordre de quatre nous plans
d’excelAlència; si no vaig molt malament hi ha el d’Es Castell,
el d’Artà, el de Menorca que comença l’any que ve que és el
que està adjudicat, i Son Servera. I hi havia ganes per part de
l’illa d’Eivissa d’assumir un pla d’excelAlència a nivell de tota
l’illa. 

Moltes vegades el finançament d’aquests plans provoca que
pel seu mateix volum els ajuntaments, que en teoria han de
finançar en un 33% aquests mateixos plans, no puguin assumir-
los. És voluntat d’aquesta conselleria en la mesura del possible
de reivindicar a la conferència sectorial, al secretari d’Estat i a
la secretària general de Turisme el fet de poder comptar amb
més ajuts pel que fa referència als plans d’excelAlència, i per
tant estic d’acord amb vostè, també amb el Sr. Flaquer, que no
és just que les Illes Balears, amb el que representen dins el PIB
turístic, en places turístiques o amb els indicadors que vulgui,
estan per davant i per tan han de ser objectiu del Govern
central.

Juntament amb el consell estam treballant en tot el tema de
l’Escola d’Hostaleria. Com vostè sap la d’Eivissa directament
és entre la Universitat i el Consell d’Eivissa; no obstant això sí
que hem mantengut converses perquè les línies tant amb la
Universitat, amb la qual crec que prest podrem anunciar el
consens pel que fa referència al nou director de l’escola, sigui
una feina comuna, amb equilibri i amb igualtat de línies, perquè
pens que en aquest sentit és important.

Em diu vostè de fer una segona andanada d’acreditacions
per..., m’ha dit acreditacions turístiques; jo he volgut entendre
que fa referència al Pla d’habitatges de vacances. Nosaltres en
aquests moments podem dir que les places hoteleres -crec que
tots en som conscients- els 10 darrers anys bàsicament no han
crescut, però que en canvi el volum de passatgers que arriben
als nostres ports i aeroports és molt superior. És evident també
que pel que fa referència al fet de perseguir aquesta oferta
alAlegal s’ha de fer en la mesura que sigui possible i moltes
vegades també amb la impossibilitat d’arribar al fons per tema
de la Llei d’arrendaments, però sí que hi ha sistemes a través de
colAlaboracions que ja hem començat, com he dit, amb
l’Agència Tributària i de comercialitzacions determinades, que
són..., i a més la Llei d’habitatges de vacances marca quin tipus
d’habitatges han de ser. Estam treballant amb una sèrie de
programes informàtics que permetin una ràpida retrobada
d’aquests que s’estan comercialitzant, perquè pensam que des
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de l’INESTUR i des de la conselleria es pot treballar en aquest
sentit, hi ha programes avui per avui que les xarxes localitzen
en base a paràmetres determinats quins són, i en un cas poden
ser, en temes d’habitatges de vacances, aquells que estiguin
comercialitzant per sobre de les habitacions o els marges que
estipula la llei, però d’altra banda també seran programes que
ens permetin informacions d’altres tipus.

És cert, com diu vostè, que és una conselleria transversal.
Jo, si em permeten una petita llicència, tant de bo ho fos amb
l’import pressupostari que té la conselleria, que aquest sí que
no és gens transversal. La llista de peticions fins i tot a les que
s’apunten vostès supera per deu, i això ho sap perfectament el
Sr. Flaquer, l’import final del pressupost, però en la mesura del
possible intentarem prioritzar aquelles coses que pensam que
són importants i que marcaran la línia política de la conselleria.

Em parla també de la Fundació Turística. Com saben tots
els consellers, dissortadament les primeres visites per
emergència, i vull agrair molt als tècnics de la conselleria i a
l’equip la feina feta en aquells moments, perquè si els serveis
d’emergència actuaven sobre el vaixell Don Pedro nosaltres, en
coordinació amb la Secretaria General de Turisme sí que ens va
tocar una feina de parlar amb el sector -operadors, agències de
viatges, majoristes- i, per tant, les primeres visites varen ser
forçades per la situació, però com saben vostès he viatjat una
sèrie de vegades a Eivissa també per entrevistar-me amb les
diferents administracions, amb tots els ajuntaments i amb
cadascuna de les organitzacions empresarials i sindicals que
conformen el sector turístic de l’illa d’Eivissa. Jo crec que en
aquests moments el consens comença a ser important, jo els he
demanat d’una manera important el fet que surti d’aquest
consens un sol organisme, i jo personalment crec que ha de ser
la Fundació, que agrupi les administracions públiques i
privades per tal de vehicular els recursos que des de la
conselleria en matèria de promoció vagin a l’illa d’Eivissa per
a aquestes feines més específiques, però que les sinèrgies es
puguin aprofitar i que no es perdin per les bardisses.

La Sra. Esperança Marí em parla de remodelació de la
platja d’en Bossa i de Talamanca, de les reunions que hem
mantengut. És cert, és cert que de l’enfonsament del Don Pedro
si algú està realment afectat ha estat sobretot el sector de
restauració i comercial de les platges de Talamanca, d’Illetes i
d’en Bossa. És difícil compensar aquestes setmanes concretes
de pèrdua de gent que pogués anar a les platges, però en
general, i quan parlàrem en principi amb el sector me’n record
que la primera reivindicació va ser la de fer promoció en aquell
moment, i me’n record que els vaig dir: “el mes que ve teniu
llits, donarem la imatge d’espantar més”, i aquí vull agrair el to
que durant tot el tema de l’enfonsament del Don Pedro s’ha
mantengut des dels diferents grups perquè crec que ha ajudat a
mantenir la temporada a Eivissa, i acab amb aquest tema, que
crec que ha estat bona i que per tant en línies generals i, al
marge d’aquestes pèrdues determinades en aquestes platges
concretes, ha estat una temporada realment positiva.

Em parla de Sant Antoni de Portmany. El darrer que em
consta és que en data 28 del 6 el gerent de l’INESTUR va
dictar una resolució de cessió d’ús gratuït i temporal de l’edifici
de Can Portmany; això és la darrera actuació feta en aquest
sentit. Em consta que els tècnics de la conselleria i el director

general hi han viatjat i em consta també que faltava alguna
finalització d’expedient però que estava pràcticament perquè
tenguessin les claus. De fet em consta que molt aviat -sé que és
un reivindicació de l’ajuntament i de les associacions de Sant
Rafel, de Sant Antoni, perdó... -no, perquè ara m’he equivocat
de municipi, no?-, de Sant Antoni, és important.

Sra. Marí, jo hi ha un tema, i aprofit també per contestar al
Sr. Biel Vicens, no dubtin de la meva conscienciació pel que fa
al tema lingüístic. Crec que és un tema que a mi se m’escapa de
tot dubte, però de la tasca, de l’experiència pròpia i d’altres, i
de tot allò parlat, jo tenc clar que la marca comercial és Ibiza.
Que llavors es pugui fer servir en temes concrets, que el terme
i el topònim no han de desaparèixer, però el desgast que
significaria introduir el terme Eivissa en doblers, en recursos
personals, seria una feina de molts d’anys i de molts recursos
econòmics. Crec que el tema hem d’intentar defugir de la
polèmica lingüística en aquest cas; jo el terme Eivissa crec que
és el que és d’illa i administrativament, i que si feim campanyes
on lingüísticament Eivissa sigui coneguda, com pugui ser
Catalunya o altres llocs, s’ha de mantenir Eivissa, però a tota la
resta, allà on hi hagi una parla d’un altre tipus, la marca és Ibiza
i és la que més rèdits ens pot dur.

Vull agrair també al Sr. Vicens el suport. Em demana que
intentem aprofundir una mica en tot el que són temes de
productes, com són gastronomia, rurals... Crec que
convendríem que és important la projecció que facem de
cadascun dels temes. La meva idea és que dins el pla de feina
del pla de màrqueting de la conselleria hi ha d’haver grups de
feina vinculats directament amb cadascun dels productes; que
d’aquests cap d’àrea o cap de producte han de sortir iniciatives
més concretes pel que fa referència a la millora de l’arribada
del missatge al consumidor final; que és difícil a vegades
defugir la dinàmica de grans fires i demés, però a vegades
també l’impacte econòmic que pugui tenir el sol fet d’anar a
una fira és relatiu i per tant les noves tècniques de màrqueting
ens indiquen que hem d’especialitzar la manera de comunicar
cadascuna de les informacions, i ja hem començat amb el
Consell de Mallorca, amb l’associació de restauradors tant de
la PIMEM, com d’AFEDECO, com de CAEB, amb la
conselleria també d’Agricultura, el fet de poder posar en marxa
tota una sèrie -i segurament me’n deixaré algun- de productes
determinats vinculats amb el sector, amb impacte directe a llocs
que a vegades no sempre seran els mateixos on s’ha fet fins ara,
i sobretot amb un tema que tal vegada no he exposat amb
claredat a la primera intervenció, que és el posicionament de tot
el que és el tema tecnològic a la nivell de la xarxa, de
comercialització a través del posicionament en els cercadors
dels millors països possibles, i juntament amb sectors
determinats en la millora de les seves plataformes de
comunicació. Crec que són productes que poden produir
aquesta desestacionalització. 

El tema senderisme volem a través de tot el tema de la ruta
de pedra en sec, també del que ens arriba, i hem parlat tant amb
la fundació com amb el consell, de rutes de senderisme dins
Eivissa i dins Menorca, creim que pot ser un producte molt
interessant, i per tant intentarem comercialitzar-lo amb noves
tècniques, tampoc defugint d’una manera absoluta del tema
fires però sí amb models un poc diferents.
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Sr. Barceló, nosaltres apostam directament pel turisme
hoteler, sense defugir que el turisme residencial en aquests
moments està en una fase d’equilibri, i perquè ve el tema ara i
també perquè crec que el Sr. Flaquer té raó és important
d’alguna manera..., jo crec que no és que no doni guanys el
turisme residencial, i moltes vegades és un turisme de qualitat,
però d’alguna manera és important apostar i saber que durant
aquests anys sí que hem limitat a través de la legislació, (...),
amb intercanvis de places, les possibilitats de creixement del
turisme hoteler, i que com bé diu és possible créixer en altres
èpoques de l’any, i per tant jo no ho negaré, però no és el repte
d’aquesta conselleria arribar a la projecció que ens feia l’expert
de la comissió (...) d’arribar a 20 milions de turistes l’any. Bé,
si els dividíssim per mesos per ventura seria fantàstic, però
realment tenim unes limitacions d’infraestructures i jo crec que
tant el sector turístic com fins i tot les possibilitats que hem
tengut de parlar amb majoristes estrangers, aquest discurs en
cap cas, transmès com he fet durant aquests mesos, hagi pogut
donar la sensació que el que volem és que no venguin turistes
o que limitam el creixement. 

Jo crec que en aquest sentit el to i l’explicació que donam
el que fan un poc és dir que sí que volem equilibrar aquesta
venguda i que la volem, a poder ser, i per ventura té raó en
tema de “no parlem de canvi turístic”, però sí que volem
produir canvis en el model turístic, i per tant dins aquests tres
paràmetres crec que tenir-ho d’una manera mesurada no crea en
cap cas animadversió als mercats emissors i ens pot produir un
equilibri que crec que és necessari.

Em parla també, crec, si no he perdut cap full, el Sr.
Barceló, del tot inclòs. Jo crec que en això hauríem d’estar
d’acord. El tot inclòs no és una demanda del sector, el tot inclòs
és una necessitat del consumidor en un moment donat, que ha
exigit, de canvi de model en el viatjar, però en aquest moment
les dades de què disposam a la conselleria em diuen d’una
manera molt clar que el tot inclòs s’està equilibrant, que està en
uns percentatges molt assumibles, i des de la conselleria el
servei d’inspecció és una de les coses que té molt ben vigilades.
Sempre podrem trobar algun fet no desitjable, però d’alguna
manera el tema està equilibrat i controlat. L’oferta
complementària, molt important, també ha de saber que dins els
paràmetres de qualitat idò també ha d’entrar tot aquest entorn,
l’entorn hoteler, i per tant s’haurà d’adaptar d’alguna manera,
si ens movem en aquestes xifres, a aquest fet, que crec que és
difícilment...

I ja que parl del tot inclòs, no hi ha canvi en la política en
aquest sentit. Crec que de les converses de la comissió
d’experts el tema està ben tractat i per tant no introduirem -i
aprofit, Sr. Flaquer, per contestar-li també- modificacions en
aquest sentit.

També em parlen el Sr. Barceló i el Sr. Flaquer del tema de
canvi d’usos. És cert que hi ha tota una sèrie de temes
d’ordenació sobre els quals s’havia parlat, s’havien consensuat
algunes coses, però també és cert que durant la passada
legislatura, canvis legislatius en aquest sentit, no se’n van
produir. Per tant amb el respecte del consens arribat i amb les
converses que estic tenint amb el sector és un tema que crec
que s’haurà de parlar molt detingudament, amb molta
tranquilAlitat. El canvi d’usos especulatius no crec que sigui

objectiu d’aquest ni de cap govern, però si que en el futur es
poden trobar fórmules imaginatives que permetin algun tipus de
manteniment dels llocs de treball, però que al mateix temps
permetin la inversió a una sèrie de llocs que avui per avui
difícilment el sector turístic pot assumir. I per avançar-me a la
possible rèplica no val allò de “potser ja està amortitzat”. Crec
que si hem d’afegir riquesa a qualque moment haurem
d’abordar aquest tema d’una manera pausada. Crec que les
conclusions de la Mesa de Turisme en aquest sentit són bastant
dignes per ser contemplades d’una manera seriosa, però em
permetré el temps suficient, ja que els passats quatre anys això
no va produir, per analitzar-ho conjuntament amb tots els
sectors d’una manera molt pausada.

Vull agrair també a la Sra. Crespí el tarannà i el suport
rebut. No sé si ja li vaig sentir l’altre dia, i avui l’he tornada a
sentir, que el PIB turístic és a raó d’un 30%. Jo dec dur aquesta
xifra molt malament perquè jo pensava que era pràcticament
del 70 o 80% i, si m’apura, el 20% que queda, si no tenguéssim
això no viuria, i per tant per a mi és molt important en aquest
sentit, li ho dic amb tot l’afecte; està per damunt d’aquestes
xifres, i realment és el motor econòmic d’aquesta comunitat.

Amb el tema de coordinació amb els sectors jo li puc
assegurar que des del primer dia i d’una manera mantinguda
ens hem anat reunint, però no tan sols pel sol fet de fer-ho,
perquè no té sentit i de fet ho hem fet i mantendré, dins la
mesura del possible, fer-ho així, d’una manera discreta, perquè
pens que per arribar a acords de veritat s’ha d’anar avançant i
que moltes vegades hem d’aprofitar aquests percentatges
d’acord que tenim amb cada un dels sectors per continuar
avançant, i si pot ser, d’aquelles possibles diferències que
tenguem, fer-hi feina, i per tant les reunions amb el sector han
estat constant i continuen essent en aquests moments, per part
de tot el meu equip, així.

En el tema de la desestacionalització, jo sé que és un dels
reptes, és una de les dificultats. Realment en parlam molt tots
i els resultats no sempre són els que voldríem, però és evident
que hi ha tota una sèrie de productes que poden permetre
aquesta desestacionalització i que estam fent feina en la seva
projecció per intentar que aquesta es produeixi.

I en el tema de la Platja de Palma jo agrairé tot el suport
que el Grup Parlamentari Socialista em pugui donar, perquè
seran importantíssimes la inversió i la responsabilitat que
puguem exigir a Madrid en aquest sentit, ja no com un deute
històric sinó com una possibilitat d’inversió real; vull dir que
a nivell empresarial, si els directors de les empreses de Madrid
se n’adonen que això és una bona inversió hi sortirà guanyant
tot l’estat espanyol, en impostos, en llocs de feina, en zones
madures, i per tant agraesc molt aquest suport. Sé del tarannà
i dels compromisos que han anat aconseguit; el darrer és
l’acord que crec que podrem firmar en uns dies de campanya de
publicitat externa juntament amb Turespaña, allà on
augmentarem tant l’estat espanyol com el Govern de les Illes
Balears aquesta publicitat exterior. Crec que en aquests
moments podem dir que estarem al voltant d’entre..., fins ara
crec que era un tres més u, estava al voltant dels 4 milions
d’euros, crec que dins l’any que ve podrem fer una inversió de
quasi 8 milions d’euros en publicitat o campanyes d’imatge
exterior -com saben vostès Turespaña només pot intervenir en



18 TURISME / Núm. 2 / 11 d'octubre del 2007 

 

aquelles que són externes-, i sí que demanat a la secretària
general de Turisme i al director de Turespaña que ens permetin
una participació major en aquestes campanyes, que no tan sols
ens mostrin quins són els dissenys. Jo entenc que moltes
vegades l’economia de mercat fa que els contractes sigui més
fàcil fer-los quan s’agafen grans xifres i s’agafen també altres
comunitats, però la nostra especialitat i la de cadascuna de les
Illes les coneixem millor nosaltres que no des de Madrid, i per
tant en aquest sentit, al marge que augmentàs la participació
econòmica de Turespaña amb aquest conveni, sí que he
demanat també a la secretària general de Turisme, i esper que
en aquest sentit sigui positiva la seva resposta, una major
intervenció en el disseny i en els mercats on volem emetre
aquests missatges.

Vull agrair també al Sr. Flaquer el seu to, el seu suport i la
seva crítica positiva en el sentit d’anar millorant aquelles coses
que segurament en moltes estarem d’acord. Crec que amb
aquesta iniciativa trobarem moltes més vies d’anar creixent en
allò que fa referència al model. 

M’ha fet una sèrie de reflexions en bloc que pens que són
interessants; ja li he dit que els criteris del canvi d’usos
bàsicament estam treballant amb el que va aprovar la Mesa de
Turisme, que sí que ens hem donat un termini per treballar amb
el sector un poc més a fons i per tenir clar el model. M’ha
demanat també el model d’IQT, de qualitat; estam avançant
també amb alguna petita modificació en el que fa referència a
l’IQT; crec que el model a avançar passar per homologació
amb criteris de l’European Foundation Quality Management,
EFQM, que per tant també estaria bé unificar en la mesura del
possible aquells distintius fins i tot per producte, però que és
important també fer-ho des de criteris homogenis i homologats
també amb l’Estat central.

Em parlat també -i en això té raó- de la reforma de la Llei
d’arrendaments urbans; he tengut la possibilitat de transmetre
als grups aquesta necessitat. Jo no sé si aconseguirem tot el que
demanam, però sí que en el tema de perseguir l’oferta ilAlegal
hi ha altres condicionants de qualitat que estableixen les lleis
que crec que hem d’aprofitar.

Crec que el tema del tot inclòs l’hi he pogut respondre i
crec que en aquest sentit estam d’acord.

Una de les obres -i em referesc al Palau de Congressos,
m’ha demanat per la segona fase del Palau de Congressos a
Santa Eulària- una de les obres que realment m’ha impressionat
de totes les que anat veient aquests dies dels plans de
desestacionalització que es varen fer en el seu moment és
aquest Palau de Congressos. Entenc que altres problemes que
s’hagin produït, que el pressupost final no ha estat ben bé
l’iniciat, és una altra història, però realment aquesta és una obra
que desestacionalitza, que crea riquesa, que permet d’alguna
manera un palau de congressos que no serà el de Santa Eulària
perquè la mesura, les dimensions, les sales polivalents seran
possiblement el Palau de Congressos de l’illa d’Eivissa, vull dir
que crec que la seva dimensió dóna per a això. M’han parlat
també a Menorca d’aquest projecte de palau de congressos. Jo
en aquest moment no estic en disposició de dir-li ni si
pressupostàriament podrem assumir ni si hi ha una idea única
d’on s’ha de produir i com, però crec que el turisme d’incentius

i congressos és un dels grans reptes que tenim i per tant els
palaus de congressos, les sales d’exposicions, fins i tot aquelles
que avui per avui puguin semblar que queden fora si es fa un
gran palau de congressos a una illa, l’efecte rebot que provoca
en els incentius i en congressos faran, per exemple, que
auditoris com el d’Alcúdia, sa Màniga i d’altres tenguin també
actes i esdeveniments arrel de la promoció que es faci i que
s’ha de fer, segurament, molt prèviament al fet que es posi en
marxa aquest instrument.

La situació exacta del parador turístic de Menorca, fins allà
on sé jo, perquè això sí que era una negociació en la qual
nosaltres no hem estat, em consta que hi havia alguna dificultat
amb Sanitat dins l’illa del Llatzeret, i em consta també que hi
havia voluntat, a la reunió que vaig tenir amb el ministre -la
vaig tenir a l’illa de Menorca, on hi havia la presidenta del
Consell de Menorca-, que el parador de Menorca, el parador
turístic de Menorca sigui una realitat i, per tant, em consta que
estan posant tots els mitjans perquè això sigui així.

I és cert que la secretària general de Turisme es va
comprometre, si nosaltres trobàvem els terrenys o algun
ajuntament els cedia, a poder ser també part de la xarxa de
paradors turístics estatals. Em va demanar, amb tota la broma
del món, que procurem que no hi hagi coses patrimonials i
arqueològiques allà on excavin perquè és una de les coses que
compliquen molt, però estam fent feina per trobar
localitzacions del que podrien ser per tal de poder oferir,
perquè crec que seria important estar dins la xarxa sobretot per
l’efecte de promoció turística que pot fer un tipus
d’infraestructura com aquest.

Em demana també si continuarem amb els plans
d’infraestructures municipals. Jo en aquest sentit entenc que és
difícil, i entenc també que dins totes aquestes infraestructures
a posar en marxa a vegades les necessitats dels municipis són
les que són, i hi ha moltes de les infraestructures que jo he
valorat positives i d’altres que em semblen que no responen
exactament a criteris de desestacionalització. Estam analitzant
d’una manera positiva amb quins elements podem ajudar els
municipis per tal que es (...) altres infraestructures, i no tenim
decidit encara dins aquest pla estratègic, i per tant m’ho
reservaré, si farem un altre pla d’infraestructures, entre cometes
i amb tot el respecte, a la carta perquè els ajuntaments triïn
aquelles coses que necessiten, o si d’alguna manera anirem
concretant una línia d’accions per fases que puguem oferir als
ajuntaments, i per tant dins aquesta fase d’anàlisi volem acabar
d’aprofundir en el tema.

El port de Sant Antoni, el Pla Renove, segurament com a la
Platja de Palma serà necessari afrontar-lo. El master plan que
ja va dissenyar la conselleria crec que marca unes fites bastant
realistes de les necessitats. És evident que si tenim problemes
per finançar la platja de Palma en aquests moments no serà
immediat, però som conscients que durant la legislatura haurem
d’assumir accions en aquest sentit i crec que les accions amb
les línies bàsiques ja estan definides dins el master plan fet per
la conselleria.

En el tema dels plans d’excelAlència, Sr. Flaquer, estic
totalment d’acord amb vostè, en el tema dels plans
d’excelAlència, i per a mi, i ho dic sincerament, que una
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comunitat com les Illes Balears pugui assumir només un pla
d’excelAlència per exercici econòmic em pareix insuficient, em
pareix poc mesurat... -bé, em pareix que hi va haver un exercici
pressupostari que com que els plans d’excelAlència eren petits
en varen acceptar dos-; en definitiva, em pareix poc mesurat el
fet que amb la potència turística..., no ho sé, vull dir, parl de
memòria, que tenim no puguem accedir a línies de finançament
més importants amb aquestes obres, que al final allò que fan és
millorar els entorns, millorar els serveis, millorar la promoció
de cadascuna de les zones i, per tant, creim i exigirem
fermament poder actuar, tot i que, com li he dit abans, em
consta que estan fent un canvi en l’estructura dels plans
d’excelAlència i per tant estic pendent de veure com realment
finalitza. De totes maneres, a aquells municipis que m’han fet
saber que tenien fet aquest pla d’excelAlència, els hem demanat
que els introdueixin perquè sabem que els terminis dins l’any
que ve en tot cas s’han de complir i, per tant, en aquest sentit
ajudarem i assessorarem els ajuntaments.

I per acabar em demana si tenc consens amb les illes de
Menorca i d’Eivissa per la diversificació del producte. Jo crec
que tant a Menorca com a Eivissa, i crec que a Mallorca el
camí ha de ser el mateix, hi comença a haver un consens
important de participació pública i privada dins aquestes
entitats; que som conscients que les decisions específiques de
cadascuna de les especificitats de les illes són diferents, i que
l’estructura administrativa de la comunitat ha de mantenir la
potència de la comunitat i ha de mantenir el paraigua de suport
a cadascuna de les illes en el que fa referència a la promoció.
Per tant el camí que vostè me marca serà un camí tranquil,
basat en el diàleg i basat en acord a acord. Crec que aquesta és
la voluntat d’aquest conseller i en definitiva crec que és el
millor per avançar, com he dit abans, i permeti’m repetir la
paraula, tal vegada per vici, en el canvi tranquil, en els canvis
tranquils cap a un model de qualitat, sostenible, innovador,
basat bàsicament en sol i platja, però que en aquest moment no
permet ruptures immediates i, per tant, farem el camí amb
consens, lleialtat però pas a pas.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició. 

Obrim un torn de rèplica, i aquesta mesa voldria fer un prec
general a tots els intervinents, a veure si seria possible, sense
coartar el dret de ningú, ser el més breus possible, ja que hi
havia una altra comissió prevista en aquesta mateixa sala a les
12,30 i duim una mica de retard. 

Per tant, per part del Grup Parlamentari Mixt intervé, en
primer lloc, el Sr. Mayans, per un temps de dos minuts i mig.

Sí, digui, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Jo crec que comprenc la situació; aquesta comissió estava
convocada a les 10,30, s’ha passat a les 11, i jo crec que hem
de tenir temps, el temps que necessitem per una compareixença
tan important com és aquesta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens ajustarem exactament al Reglament. Ja he dit que ningú
no se sentirà coartat en els seus drets. Era un prec d’aquesta
mesa. El ho agraesc per avançat.

Té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Tenint en compte que tendrem més
oportunitats de tractar els temes que s’han debatut aquí, ja
anirem parlant. Som conscient que el conseller no pot contestar
tot el que se li demana, potser pel grau de concreció amb el
qual se li demana o pel temps, com hem dit ara mateix, però sí
que ens agradaria incidir en un tema nou i en altres que ha
comentat. El tema nou és si té alguna notícia actualitzada, més
propera en el temps, sobre el parador d’Eivissa; hem parlat aquí
molt de paradors, de Menorca, de Mallorca i això, sobretot el
tema d’execució..., en fi, alguna cosa que ens pogués dir
referent al parador d’Eivissa, que va ser un projecte
importantíssim per a Eivissa que es a aconseguir l’anterior
legislatura i que no només serà el parador important per ell
mateix, sinó que redundarà en un benefici de la zona on
s’ubiqui, que és Dalt Vila.

Quant a marques tots estam molt orgullosos que Eivissa es
digui Eivissa arreu del món, evidentment, però també estam
molt orgullosos que la marca Ibiza es conegui també arreu del
món, i que a causa d’aquest nom i a causa que l’illa és la que
és, idò tenguem turisme any rere any i esperem que per molts
d’anys. 

Quant als habitatges de vacances, que també li ho havia
demanat, és una realitat que no podem obviar, és una realitat
que existeix i és una realitat que hem d’intentar regular, i estam
en seu parlamentària y hasta aquí puedo leer, no?, és una
realitat que sí que hem d’intentar regular amb unes condicions,
amb uns condicionants, amb un estàndard de qualitat. Per tant
jo crec que com més esforços facem en aquest sentit, més fases
del pla que es va iniciar facem, més cases o més habitatges
unifamiliars podran adaptar-se a aquesta normativa, que és una
oportunitat per regular la situació de moltes famílies de les illes
d’Eivissa i Formentera.

Plans d’excelAlència. Plans d’excelAlència n’ha citat uns
quants. Compartesc amb vostè que ens en mereixem més. Entre
tots l’ajudarem a reclamar-ho. Quan tengui notícies d’aquest
tema li agrairé que ens les transmeti, i si fa falta fer urgentment
algun pla o dissenyar algun model de pla per poder presentar,
no es preocupi que ja ho farem.

Quant a la fundació turística compartesc amb vostè la seva
opinió: és una eina que es va fer per dur i reconduir en la
direcció correcta el tema del turisme a Eivissa i a Formentera.
Tots som conscients, i vostè també en la mesura que l’hi dóna
suport entén que no duplica res i sobretot entén que el sector
privat és una part fonamental d’aquesta fundació...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Em queda... Sí, només parlaré jo, sí. I el tema del Pla D, no
m’ha citat res del Pla D i li agrairia que em digués si té pensat
la seva conselleria continuar amb els plans D i continuar amb...,
sigui turisme de congressos, sigui turisme esportiu o sigui el
tipus de turisme que sigui; crec que els plans D són una aposta
important perquè els ajuntaments puguin diversificar la seva
oferta turística i sobretot allargar la temporada. Li he posat
diversos exemples però n’hi ha moltíssims, sobretot a illes com
Formentera i Eivissa (...) turisme esportiu, i quan el recinte firal
de congressos que vostè ha citat, a Santa Eulària, estigui en ple
funcionament serà també el turisme de congressos.

Gràcies, presidenta, i enhorabona, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula en
torn de rèplica? Moltes gràcies. 

Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, Sr. Vicens vol
fer...? Gràcies.

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, Sr. Barceló vol
fer ús del seu dret de rèplica?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt breument. Només per dir que efectivament estic
d’acord amb el fet que els missatges de no-increment de turistes
poden ser missatges negatius, i efectivament crec que tots els
hem de mesurar; però sí que es vera que tenim una corba molt
accentuada d’estacionalitat i estic convençut que aquesta
conselleria evidentment intentarà que aquesta corba tan alta els
mesos d’estiu i tan baixa a l’hivern es canviï.

Finalment també, respecte al tema del canvi d’usos,
efectivament jo crec que no ens hem de negar al canvi d’usos,
hi ha zones turístiques on el canvi d’usos pot devenir en
esponjaments o en equipaments. Entenc que mesclar usos
turístics amb usos residencials no convé, però sí a zones en
decadència potser ens haurem de plantejar aquest tema. I
finalment, respecte al tema del golf, que sí que ha sortit,
evidentment jo crec que els responsables insular de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera actuals no estan per incrementar
els camps de golf; aleshores entenc que hem d’aprofitar els
camps de golf que ja tenim, en tot cas per incentivar en tot
aquest turisme i no incrementar-lo.

I una última cosa és demanar sobre els plans de
modernització o reforma de les zones de Platja d’en Bossa o
Talamanca, si estan prevists o no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Aina Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sols dues paraules: agrair el
tarannà del conseller davant totes les intervencions dels grups
parlamentaris aquí presents, i ressaltar que a nivell de promoció
aplaudim aquesta dotació econòmica que Turespaña ens
destinarà per a la promoció internacional de les nostres illes, i
el nostre grup parlamentari hi dóna suport i pensa que és molt
important i imprescindible l’assistència a fires internacionals.
Ara bé, pensam que s’ha de fer una bona planificació i un ús
important dels recursos econòmics destinats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula per un temps de 5 minuts el Sr. Joan
Flaquer. Gràcies.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. Voldria en primer lloc agrair el to,
també, del conseller en les seves respostes, i dir que per jo en
aquesta comissió don per ben emprat el temps d’haver estat
aquí perquè crec que ha tornat a perdre avui la demagògia de
determinats partits, i vull ser molt clar en aquest sentit. 

Estic convençut que ja no tornarem a parlar del tot inclòs
durant tota la legislatura aquesta que entram; jo vaig haver de
sofrir com determinats partits que avui conformen el Govern
atacaven dia sí i dia també aquesta modalitat del tot inclòs, però
veig que aquests partits, i em referesc específicament al BLOC,
com Son Espases amb el tema del tot inclòs hauran de beure
també un poquet d’oli de ricí i estant al Govern no fer el que
deien que farien quan estaven a l’oposició i ser-hi, en tema del
tot inclòs, per una qüestió de racionalitat, de lògica, que jo, Sr.
Conseller, li aplaudesc: que respecti allò que en el seu dia va
acordar la comissió d’experts i de savis.

El tema del canvi d’usos és un tema que va quedar
embastat, no va quedar perfilat a la Mesa de Turisme, i per tant
nosaltres esperarem a veure quin és el desenvolupament
d’aquest tema. És un tema important del qual nosaltres
voldríem estar informats i que voldríem conèixer en tot moment
quina és la situació, i per tant utilitzarem els nostres
mecanismes parlamentaris per poder-ho conèixer.

He d’insistir -ja fa anys que crec que he treballat en aquesta
qüestió- que la reforma i la modificació de la Llei
d’arrendaments urbans és l’única possibilitat factible i real
d’intervenir en l’oferta..., no la ilAlegal, Sr. Conseller, el control
de l’oferta ilAlegal ja es pressuposa que el feia l’anterior govern
i que el farà el d’ara, l’oferta ilAlegal d’allotjaments turístics;
m’estic referint a una oferta no reglada, a una oferta que
competeix d’una manera en aquests moments deslleial amb
l’oferta hotelera, i que només amb una modificació de la Llei
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d’arrendaments urbans donaria títol competencial a les
comunitats autònomes per entrar-ho a regular i entrar-ho a
controlar. Per tant voldria saber si hi haurà una voluntat i una
decisió per part del Govern d’aquestes illes de forçar el Govern
de l’Estat a modificar aquesta llei.

I al final, Sr. Conseller, jo li agraesc el to però m’ha fet un
poquet d’anguila, m’ha fet un poquet de polític i hi ha una sèrie
de preguntes que no me les ha contestades, i jo les hi reiteraré
per si vostè me les vol contestar. La primera és si mantendrà el
criteri de les fires turístiques, malgrat que determinats grups
polítics que avui conformen el Govern s’hi oposaren. La segona
és si crearà un instrument on s’integri el sector públic i privat
en la promoció turística de l’illa de Mallorca. La tercera és si
vostè coincideix amb mi que la desestacionalització passa
necessàriament per la diversificació i per una política de
producte, i si vostè coincideix amb aquesta premissa li deman
si té o no té el consens per aplicar polítiques de producte a
Menorca i a Eivissa en temes tan importants i que ara mateix
acabam de conèixer per part d’un representant del BLOC, que
segurament, si vostè el convenç, acabarà cedint també per aquí,
en polítiques de camps de golf i polítiques de turisme nàutic. I
finalment no ens ha contestat a quan donarà compliment
concret i efectiu a l’Estatut d’Autonomia quant al fet que els
consells insulars puguin gestionar amb caràcter immediat -basta
un simple decret- les competències en promoció i ordenació
turística.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta, i ja veu que no he
abusat del temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt agraïts. Moltes gràcies, Sr. Flaquer. M’ha semblat que
el Sr. Barceló, per alAlusions, demanava la paraula; és així? Mig
minutet.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Mig minut, per alAlusió al meu grup. Efectivament jo crec
que la nostra posició sobre el tot inclòs continua essent la
mateixa, respecte del que he dit abans i per tant em remet a allò
que he dit, i tenc molt clar allò que el pacte té apuntat, que és
incentivar l’oferta de qualitat enfront del tot inclòs; això és el
que tenim acordat i estic convençut que així ho farà el conseller
de Turisme, perquè a més a la seva primera intervenció ha
esmentat textualment aquesta frase.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. En torn de contrarèplica i ja per
tancar té la paraula l’Hble. Sr. Conseller per un temps màxim
de cinc minuts. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Jo..., intentaré també ser concís. Vull agrair a tots els grups
una altra vegada...

Sr. Flaquer, em diu vostè que ha intentat moltes vegades,
sense èxit, la reforma de la Llei d’arrendaments. Jo el commín
a treballar conjuntament, però el que té representació i un gran
grup parlamentari on realment és competent també són vostès.
Per tant si..., han estat al Govern molts d’anys, Sr. Flaquer,
també amb majoria parlamentària, i no han modificat la llei.
Però estic d’acord, estic d’acord amb el fons que és necessari
per poder perseguir aquesta oferta alAlegal d’una manera
contundent. Com a liberal em sap greu, perquè crec que és
intervencionista, però el que no podem fer és que juguin uns
amb unes condicions i els altres amb unes altres.

I em diu que faig l’anguila. La legislatura és molt llarga, la
legislatura és molt llarga i alguna cosa ha de quedar perquè
vostès tenguin aquests instruments parlamentaris per poder
continuar fent aquesta oposició i aquest control al Govern.
Quan em parla de política de producte jo estic d’acord que la
política de la comunitat ha de ser de producte, però no només
la de golf, i entenc que n’hi ha d’altres i entenc les decisions
que puguin prendre a cadascuna de les illes. El que sí que li dic
és que intentarem, en la mesura del possible, promocionar més
els camps de golf que tenim, i per tant en aquest sentit
intentarem, juntament amb el sector, millorar i incrementar la
inversió que facem en promoció de camps de golf, a poder ser
també amb els que avui per avui ja estan funcionant a Eivissa
i a Formentera.

(Remor de veus)

Perdó, a Menorca i a Eivissa. Lapsus linguae. 

I pel que fa referència al demés jo crec que sí, que li he
contestat; vostè em diu que no. Jo li he dit que amb els consells
estam fent feina directament i que basam el canvi en l’anàlisi
que no hi hagi cap ruptura; que donarem compliment a allò que
ens dicti la legislació, però que avançarem acord a acord i
passa a passa. Quan?, quan ho pactem, quan ho decidim tots
conjuntament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només ens queda
agrair la presència de l’Hble. Conseller i acompanyants, que
aprofitam aquest moment per fer una rectificació: el cap de
gabinet no és el Sr. Bartomeu Rigo, sinó que és la Sra. Irene
Rigo; ens sembla que alguna cosa no quadrava. 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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