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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Antoni Garcias substitueix Josep Maria Costa.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Aina Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 1661, 1662,
2024, 2026 i 2027/07.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Turisme, Francesc Buils
i Huguet, acompanyat dels següents alts càrrecs: Sr. Joan
Sastre, director general de Promoció Turística; Sra. Irene Rigo,
cap de Gabinet; i Sra. Margalida Sotomayor, assessora del
Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 1661/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a impuls a l'activitat turística.

2) Pregunta RGE núm. 1662/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desestacionalització turística.

Per formular la pregunta 1661/07, sobre impuls a l’activitat
turística, intervé l’Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló del
Grup Parlamentari Popular, autora de la mateixa, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Me’n sobraran un parell, però bé.
Jo volia demanar si podem juntar les dues preguntes, la
d’impuls i la de desestacionalització perquè faríem el debat a
la vegada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si el Sr. Conseller hi està d’acord endavant.

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

Cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Endavant, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Moltes gràcies. Gràcies, Sr. Conseller, per venir a contestar
les preguntes que li hem fet des del Grup Parlamentari Popular.
Li volia comentar que quan hem vist el nou pacte de progrés,
els sis partits, els acords que hi ha hagut per tirar endavant la
comunitat autònoma de les Illes Balears, un dels punts que hi
havia dins els temes específics de turisme era donar un impuls
a l’activitat turística i també la desestacionalització i que són
dos temes que vertaderament preocupen a les Illes Balears i que
són les que volem saber realment a quin impuls es refereix.
Com pensa impulsar el turisme a les illes. 

Sobretot, com li vaig dir també, ja n’hem ratllat varis dies,
l’impuls més gran el necessita Menorca i vostè ens ha donat la
raó moltes vegades, fins i tot en els diaris, quan ha dit que
“Menorca cuenta con unas necesidades diferentes al resto de
islas”. I des de l’Associació d’Hotelers de Menorca també li
varen manifestar que amb el turisme tenim seriosos problemes,
en paraules de l’Associació d’Hotelers de Menorca. Vostè va
dir en aquella reunió que va tenir amb ells que els problemes
vertaderament són diferents que a la resta d’illes, com és el
tema dels vols, el tema que tenim la temporada més curta,
cauen els ingressos i es perden llocs de feina, etcètera. Per tant,
açò duria al Govern a planificar diferents actuacions que també
requeririen inversions diferents de la resta de les illes.

Per açò nosaltres insistim, perquè des de Menorca estam
preocupats i el que volem és que totes les Illes Balears vagin
endavant. Però Menorca arribarà un moment en què és bastant
penós la situació en què ens trobam. Vostè va dir que
requeriran noves inversions i diferents. Voldríem saber què vol
dir tot açò. De moment dir açò no dóna una solució i què pensa
fer i més claredat al respecte, tan pel que fa a l’impuls com la
desestacionalització. Crec que la desestacionalització és donar
també un impuls.

Per açò he agrupat les dues preguntes, perquè també vostè
creu efectivament en la desestacionalització, així ho comentat
també varies vegades i per tant, el tema és aquest.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Per respondre té la paraula el conseller
de Turisme. Endavant.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Segurament si fos el dia que es va formular la pregunta, dia 29
d’agost, tal vegada la resposta hauria de ser un poc diferent, el
temps va passant. Tenim avui per avui un document que marc
que hem elaborat durant aquests mesos, un document inicial per
a l’any 2008, que vol ser el bessó del que després serà el Pla
estratègic del Govern per als pròxims 10 anys. En principi, amb
la voluntat d’adaptar-nos allò que s’ha aprovat a l’Estat
espanyol, els nous horitzons 2020. Un pla que surt aprovat,
com vaig dir també en el plenari, per tot el sector privat de
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l’Estat espanyol i per totes i cadascuna de les diferents
comunitats.

Dins aquesta estratègia i la feina que hem anat fent és
intentar adaptar-nos a allò que serà l’estratègia comuna de totes
comunitats. I hem elaborat, com he dit, un document estratègic
inicial per al 2008 i que si no hi ha novetat, el proper dia 27
podrem amb dues reunions, primer amb sectors públics i
després amb la majoria del sector privat, fer les modificacions
necessàries perquè sigui un pla estratègic del 2008 i que serà el
document de feina per al futur, però que sigui un document
consensuat, que no sigui exclusivament de la conselleria, sinó
que el sector privat el vegi en positiu.

Aquest Pla estratègic fixarà les actuacions a dur a terme el
proper any i en un futur en els pròxims. L’objectiu del pla serà
segmentar el mercat amb la intenció de definir productes i
mercats. Analitzar l’entorn i elaborar un anàlisi DAFO que
definirà més concretament l’estratègia i activitats a seguir.

Una de les grans dificultats que ens trobam moltes vegades
quan volem fer promoció és la manca de coneixement real, en
estat real, d’allò que és la percepció que tenen els mercats
emissors damunt les Illes Balears i damunt cada una d’elles.
Moltes vegades ens guiam fins i tot per la percepció que puguin
tenir diferents hotelers de si han millorat les contractacions en
un mercat o en un altre. Però volem, dins la mesura d’aquest
pla de màrqueting, poder tenir en cada moment el que es diu un
(...), una situació real de quina és la percepció dels nostres
visitants envers les illes.

També dins aquest marc es mantendran i ja s’estan
mantenint, tenc la resposta un poc escrita i també és anterior
perquè s’estan mantenint reunions amb el sector per veure
quins són aquests mercats preferencials. Dins les actuacions de
promoció, els fires, s’ampliaran a mercats prioritaris com
l’escandinau, el francès. I es crearà una base per captar països
de l’Est, alguns ja s’havia començat, la República Txeca,
Eslovènia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia i Polònia. I
evidentment la política de workshop, reunions amb empresaris,
activitats de publicitat i promoció, basades totes en el nou Pla
de màrqueting.

Quan xerram de desestacionalització, segurament hauríem
de definir molt més els productes. És una paraula que
segurament serà difícil esborrar-la del tot, la realitat és crua, les
temporades són diferents a cada una de les illes. I moltes
vegades els empresaris i el mateix sector el que ens demanen és
allargar la temporada, record el matís del conseller Flaquer dins
el plenari, va dir: “sí que hi cap més gent a Mallorca, els mesos
de juny, juliol i agost tal vegada no, per els altres és possible
dur més gent”. I aquí haurem de definir productes clars,
productes que en aquests moments i a manera d’exemple,
podrien ser el turisme de golf de Mallorca, el turisme nàutic a
Menorca, el senderisme i d’altres. I activitats coordinades,
Menorca tot l’any, Eivissa tot l’any, un Hivern a Mallorca,
juntament amb el sector que puguin ampliar aquestes
temporades.

Bàsicament la idea és contribuir als mesos d’abril, maig,
juny i octubre a mirar d’augmentar aquestes visites i mirar
d’augmentar la despesa. Dins el programa Eivissa tot l’any
també hi ha tota una oferta d’activitats i actuacions molt
atractives. Vàrem poder presentar també l’altre dia a la World
Travel Market el catàleg d’arts escèniques i d’alguna manera
promocionar i programar activitats durant tot l’any que puguin
ser atractives i referents turístics.

En definitiva, un model consensuat amb el sector, definit
per productes, amb els trets de cada una de les illes, estratègies
allà on el sector públic i el sector privat puguin haver
intervingut junts. En definitiva, una estratègia conjunta de tota
la societat balear.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica vol fer ús
de la paraula? Té cinc minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bé, Sr. Conseller, jo ja li vaig
dir l’altre dia que a nosaltres en qualsevol cas sempre ens
tendrà al costat per consensuar els temes que afecten el turisme,
tant en el sector privat com en el sector públic. Per tant, amb
açò no tindrà problemes perquè tots cercam el mateix, que el
turisme, l’economia més important que tenim avui a les illes,
vagi en augment. 

Però li he de dir que avui mateix, el vol de Click Air que
anava a Barcelona, quasi només tenim aquest vol, quan sortia
s’ha hagut d’aturar i avui tota la gent havia perdut l’esperança
d’anar a Barcelona avui. Per tant, no només és el turisme, si el
poc turisme que ve si a sobre li passen aquestes coses, nosaltres
estam vertaderament deixats de la mà de Déu. 

Menorca encara té urbanitzacions que no compten amb les
infraestructures de sanejament, no tenen infraestructures de
telèfon. Li faig referència a la banda de Ciutadella, que és allà
on hi ha més urbanitzacions, al Cap d’Artrutx allà on hi ha
l’hotel de 5 estrelles a la banda de Ciutadella i la banda de
ponent, resulta que una part d’aquella zona no té telèfon i han
d’anar a Ciutadella a mirar per internet. Vull dir que totes
aquestes coses, que són coses molt més petites de les que vostè
ratlla, però són les que vertaderament crec que podrien
començar a donar l’impuls vertader. Deixar les urbanitzacions
en molt bon estat. Però clar, açò és una aposta forta del Govern
allà on ens ajudi en el 100%.

El tema de les infraestructures i de les comunicacions és
molt important i crec que el consell insular hauria d’anar de la
mà del Govern, no deixar tot sol el consell insular que ens doni
les línies del turisme, perquè per ara jo crec que ha fracassat
molt. Jo crec que ha de ser de la mà del Govern balear. Tots els
temes de palau de congressos, ja s’està ratllant aquí a Mallorca
i també a Eivissa ja hi ha el de Sant Antoni. A Menorca que hi
l’acord que pogués ser a Ciutadella, encara no sabem ni per on
hi van. Jo crec que és prioritzar actuacions que facin que ens
puguem igualar com a mínim amb totes les illes. Cada una amb
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la seva idiosincràsia i les seves particularitats, però poder anar
tots de la mà. I veim que en el segle XXI tenim unes mancances
que ens impedeixen competir amb les altres illes.

Res més. Simplement era perquè crec que és molt important
que ho recordem i que es vagi fent feina perquè sempre ens
tendrà al costat per a actuacions que siguin per a la millora de
tots aquests temes. S’ha d’invertir, sí, però crec que val la pena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

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

Molt breument. És veritat que un dels denominadors
comuns de les reunions que mantenim a cada una de les zones,
moltes vegades són els entorns, una queixa generalitzada sol ser
que moltes de les infraestructures hoteleres estan reformades,
s’han fet inversions molt importants i al sector turístic li
preocupa molt la conservació, la neteja, la seguretat de cada
una de les zones. Vostè sap perfectament que moltes de les
competències que afecten aquestes zones, aquesta millora de
les zones de vegades és municipal i també és cert que
municipalment de vegades és difícil per a administracions que
han assolit també altres tipus de competències o serveis, perquè
són molt properes als ciutadans, fer front amb dinamisme totes
aquestes reformes i millores. 

És evident que des del Govern en el tema d’infraestructures
haurem de fer algun pla de desestacionalització. Tal vegada jo
intentaria modificar algun dels elements que podríem fixar més
el que serien les competències pròpies de turisme. Però és
evident que en el tema d’infraestructures s’han de seguir fent
inversions i aquestes han d’afectar sobretot a aquells entorns
que directament hi estan relacionats.

Ha dit també i quan feia els exemples de les activitats que
poden desestacionalitzar, evidentment una de les que he deixat
és el turisme de congressos. Mallorca compta amb un seguit
d’infraestructures en aquests moments importants. El Palau de
Congressos desitjam, esperam i estam quasi segurs que serà una
realitat els propers tres anys. És evident que és un tipus de
turisme que aporta una desestacionalització molt acusada. És
un turisme que aprofita primaveres, tardors i alguna part de
l’hivern per fer tot aquest tipus de moviment. És cert que el
Palau de Congressos de Santa Eulàlia, si no m’equivoc té una
capacitat de 450-470 persones, pot assumir una gran part. Hi ha
una segona fase, no serà prioritat el 2008, però segurament en
podrem parlar al llarg de la legislatura i podrà assumir altres
tipus de congressos. I és cert que a Menorca s’han fet algunes
inversions, crec que és a Es Mercadal que pot assumir algun
tipus de reunions. Es varen fer mitjançant fons de la conselleria,
però falten infraestructures tipus palau de congressos. Supòs
que en els propers mesos en podrem parlar.

També és cert, ja ho vaig explicar l’altre dia, que és mal de
fer estirar el pressupost. Plans de desestacionalització anterior,
amb plurianuals, tenen part del pressupost bloquejat i per tant,
haurem de cercar en la mesura del que sigui possible ingressos
extraordinaris. Aprofitar les relacions que tenguem i anar junts
si fa falta a Madrid a discutir. Però en definitiva, aquestes
infraestructures, aquestes millores de l’entorn de vegades són
més valorades que pròpiament la planta hotelera que moltes
vegades estan en molt bones condicions.

En definitiva, compromís per part d’aquest govern de
fomentar, mostrar aquella promoció, aquells productes que
pensam que poden ajudar. Compromís també a passar-ho a tots
els grups parlamentaris, pensam que és una tasca conjunta. Ens
consta i així serà, que nosaltres hem de prendre decisions, però
volem que sigui el més transparent possible perquè en aquest
sentit pensam que és més positiu per a tots. Per tant, també
oberts a aquest Pla de màrqueting, quan el tenguem dissenyat
el passarem a tots els grups parlamentaris per si hi hagués
alguna intervenció que des dels grups parlamentaris ens
volguessin fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 2024/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estrelles mediàtiques per a promoció
turística.

A continuació i per formular la pregunta 2024/07, sobre
estrelles mediàtiques per a promoció turística, intervé l’Hble.
Sra. Assumpta Vinent i Barceló per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta que també es va
fer abans de la fira i ens sembla un bon camí continuar la
política d’estrelles mediàtiques, tan criticada la passada
legislatura i per tant, ens sembla un bon camí. Simplement dir-li
que a nosaltres ens sembla que està molt bé continuar que
venguin persones destacades del món de l’esport, de la cultura.

Nosaltres el que li volíem demanar és si continuarà
promocionant de la mà d’aquests personatges, escriptors,
etcètera, les fires. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Té la paraula el Sr. Conseller. 
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Vinent, m’han passat un
paper, no sé si puc, però em fan una referència que s’ha
començat el Palau de Congressos a l’Auditori de Ferreries, ho
dic perquè és un dels que m’havia deixat.

En allò que fa referència a les estrelles mediàtiques. Sí i és
un sí, com deien en aquell programa (...). Volem també
diversificar els tipus de béns que farem a promocions. Volem
cercar gent que d’alguna manera pugui estar vinculada, que
pugui ser un referent. Volem arribar a gent que en un moment
donat pugui fer de bandera de les Illes Balears, però que
després pugui omplir un palau d’esports a un concert. D’alguna
manera fer reclams d’aquest tipus de personatges. Per tant,
segurament hi haurà matisos amb el tipus de personatges, ja sap
allò de “para gustos, los colores”. Creim que podem aportar en
positiu, el món de la cultura serà un eix transversal. Sabem que
serà una part dels canvis que puguem produir. Però volem fer
cultura en general, cultura universal.

Per tant, seguirem fent feina amb alguns béns, estrelles
“mediàtiques”, uns altres segurament no. Vull recordar que
encara contractualment el Sr. Douglas té alguna aparició
pendent. Per tant, s’aprofitaran tots els recursos que ja s’han
posat i els que puguem posar nosaltres per fer atractives les
Illes Balears, per mostrar-les al món i poder arribar amb més
projecció. Tal vegada després podrem discutir quins
personatges hem de dur, si ens agraden més o menys. Jo li puc
assegurar que amb el Sr. Paco de Lucía vaig tenir dubtes, però
quan el vaig sentir xerrar em varen fugir. Per tant, vaig trobar
positiu que fos ell. I en algun moment en podré trobar d’altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica, Sra.
Vinent? Endavant.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No més que res és per fer un petit
comentari. Vostè diu que l’interessa també dur persones que
puguin en un moment determinat fer un espectacle i omplir...
Crec que més patrocinar la fira i Balears es promocionarà a ell
mateix. Per tant, el més important és que apostem perquè les
persones que venguin vertaderament creguin amb açò, no que
vagin a fer un espectacle multitudinari per encara ells guanyar-
hi i promocionar-se a ells mateixos enlloc de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Molt breument. Permeti'm, si aconseguíssim reunir els
Beatles, ja sap que n’hi ha algun que ja no hi és, el mes de
febrer a qualsevol palau, l’ompliríem segurament de gent de
fora i segurament encara tendríem rèdits econòmics. Depèn,
depèn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 2026/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesa de turisme.

Passam a la següent pregunta 2026/07. Per formular-la
intervé l’Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bon dia, Sr. Conseller i equip de la conselleria que
l’acompanya. Moltes gràcies per la seva presència.

La primera pregunta fa referència a un instrument que va ser
creat a l’anterior legislatura, per acord entre el Govern i els
interlocutors socials, tan empresaris com sindicats, allà on s’hi
varen afegir a més els consells insulars de Mallorca, Menorca
i Eivissa. Es varen consensuar tot un seguit de temes, m’estic
referint a la Mesa de Turisme. Es varen consensuar un seguit de
punts que havien de ser objecte de debat, de discussió, de
diàleg i si n’era el cas, de consens i d’acord sobre alguns
d’aquests temes. Jo record en aquests moments, no les tenc tots
apuntats, però hi va haver un seguit d’acord importants en
temes d’estadística, informació, de conscienciació social de la
importància del turisme a les Illes Balears. 

Record també que hi va haver un acord important, com era
el tema que per afrontar qualsevol procés de reflexió sobre allò
que ha de ser el model turístic d’aquesta comunitat autònoma
és important també tenir les dades permanentment
actualitzades. I teníem unes fotografies molt estàtiques i un
poquet desfasades d’allò que és la realitat de les zones
turístiques, teníem els Plans d’Ordenació de l’Oferta Turística
que tenien pràcticament una antiguitat les seves dades d’uns 10
anys. Hi va haver un acord de la Mesa de Turisme d’actualitzar
aquestes dades, a totes les illes. Jo vaig fer una pregunta escrita
a aquesta legislatura i se’m va contestar que l’expedient
d’actualització no havia passat el tràmit de fiscalització. Jo
supòs que és un tema bo de superar i bo de resoldre.

I la pregunta va en aquesta línia. Quines intencions manté
el Govern en relació a la Mesa de Turisme, en un doble sentit.
En primer lloc quant al seguiment concret dels acords que es
varen prendre a l’anterior legislatura, entre els quals, insistesc,
crec que és molt important poder tenir una actualització de les
dades de cada una de les illes a l’hora de poder pensar,
reflexionar, discutir i decidir sobre el model territorial, el
model urbanístic, el model turístic de cada una d’aquestes
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zones. Per tant, m’agradaria saber si hi ha un seguiment
d’aquest acord concret i puntual. I segurament allò que encara
és més important, quines intencions té respecte de la resta de
temes que per motius distints no vàrem poder ser tractats ni
discutits en el si d’aquesta Mesa de Turisme. M’estic referint
a temes certament importants com és l’estacionalitat per
exemple, el tema del canvi d’usos que després també hi ha una
pregunta sobre aquest tema. El tema del tot inclòs. Aquí hi va
haver una insistència molt important dels sindicats per tractar
i mirar de resoldre aquest problema.

Dins aquesta línia el que li demanam, Sr. Conseller, és saber
un poquet quin és el seu criteri sobre aquestes qüestions.
Quines intencions té el Govern, si té qualque calendari en
aquest sentit de reunions de la Mesa i de fixar un primer horitzó
temporal quant a la resolució d’alguns d’aquests punts. 

I també li demanaria, afegit a un comentari que ha fet abans
a la resposta a la meva companya, si aquest Pla estratègic per
al 2008 pot tenir algun tipus d’implicació en aquesta Mesa.
Estam parlant de temes importants dins un pla estratègic, allà
on es resolen i decideixen qüestions que afecten temes
importants d’aquesta Mesa, com pot ser l’estacionalitat, les
accions promocionals i que eren temes que també estaven
incorporats a la Mesa. I si l’aprovació imminent d’aquest Pla
estratègic, pel que vostè acaba de comentar, per al 2008 serà
una aprovació, pel que he pogut entendre, sense passar per la
Mesa, o si abans hi haurà alguna Mesa de Turisme per donar
suport a aquest Pla estratègic.

És un conjunt de preguntes dins una mateixa pregunta que
jo crec que el conseller pot respondre perfectament. En
qualsevol cas a la rèplica ja donaríem la nostra opinió sobre
aquests.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

             Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en principi hem
recuperat totes les actes, de fet moltes d’elles ja per l’anterior
legislatura, pel representant del conseller, ja teníem constància
de les actuacions i dels acords a què s’havia arribat. La nostra
intenció com a govern a priori és aprovar el Pla de
competitivitat de les empreses de les Illes Balears, que és
pràcticament imminent, i en base a aquest acord amb les
patronals i els sindicats el president ja ha anunciat que
convocarà una gran mesa econòmica on la Mesa de Turisme
tornarà a ser referència.

El calendari exacte dependrà d’aquesta primera reunió, però
sí que nosaltres ja ens hem compromès, en reunions tant amb
els sectors privats com amb els sindicats, que no tardi molt més
enllà de la primera quinzena de gener la constitució de la Mesa
de Turisme, on durem molts dels temes que vostè ha comentat,
alguns d’ells els veim en positiu, sabem de la tasca de consens
que va significar en aquell moment amb el sector social, que en
un moment donat podria haver estat el més reticent a segons
quin tipus d’acord, i per tant aprofitarem la dinàmica d’aquelles

coses que puguin ser positives en el que fa referència, com ha
dit vostè, de canvi d’usos, de regularitzacions,
desestacionalitzacions, que en definitiva poden ser positives per
a la comunitat i que per tant seran objecte de seguiment
exhaustiu i d’aprofitar aquelles coses en les quals s’havia ja
arribat a l’acord.

Pel que fa referència al Pla de màrqueting és evident que
tenim tota una sèrie d’accions dins el mes de gener que la
conselleria ha continuar treballant, no pot estar pendent de
l’acord i per tant ens arriscam a equivocar-nos, però que
continuarem duent endavant, però sí que la nostra intenció en
el seu moment és dur aquest pla estratègic; ja dic, les reunions
en aquests moments es mantendran d’alguna manera molt més
privadament, les feim molt més operatives, hem intentat que
d’alguna manera puguin ser obertes, es puguin modificar temes,
però per tant hem de fer un tipus de reunions que són més
executives, però sí que llavors presentarem el document a tota
la Mesa de Turisme perquè pugui opinar.

No sé si em deix res. Supòs que en el temps de rèplica em
farà alguna referència.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No, jo crec que hi ha dos
temes que m’agradaria matisar o perfilar un poquet més. Jo
continuu pensant que l’actualització de les bases de dades que
en aquest moment tenim, territorials, informatives, sobre cada
una de les zones, és un tema cabdal, jo crec que difícilment
podrem progressar dins la Mesa de Turisme en temes tan
importants com la reconversió, la regularització, els canvis
d’usos i temes molt importants sense tenir realment la
radiografia d’avui, no de fa 10 anys, de les zones turístiques.
Vostè ha estat en aquesta mesa en alguna de les reunions
perquè formava part en aquell moment del Consell de
Mallorca, i sap que és un tema essencial, és un tema
fonamental, i per tant m’agradaria conèixer en aquests moments
a quin grau de seguiment o d’execució d’aquest acord que va
prendre la Mesa de Turisme estam. 

És a dir, jo record que des de la Conselleria de Turisme i
des la Conselleria d’Economia i Hisenda vàrem deixar en
marxa el procés, l’expedient per contractar l’assistència tècnica
per a l’actualització d’aquestes dades; vaig fer una pregunta per
escrit, que se’m va contestar que no havia estat fiscalitzada de
conformitat, no sé exactament els motius, no vull dir que no
siguin correctes o normatius pels quals es va fiscalitzar de
disconformitat, però en qualsevol cas és igual, aturat aquell
expedient que nosaltres vàrem iniciar vostè en pot iniciar demà
mateix o vull saber si ja l’han iniciat fa un mes, perquè crec que
és una informació que necessitam tots, és una informació que
a l’hora que es treballi dins el pla estratègic de competitivitat,
a l’hora que es treballi dins la Mesa de Turisme, difícilment
podrem avançar i difícilment podrem caminar si no tenim a
cada una de les zones aquesta fotografia, aquesta radiografia
actualitzada. Necessitam saber, perquè segurament ha canviat
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molt, quantes places turístiques hi ha, quantes places
residencials hi ha, quin sòl turístic vacant hi ha, quin sòl
residencial vacant hi ha, quants de bars hi ha, quants de
restaurants hi ha..., quin estat de comunicacions tenim, quina
oferta complementària distinta a bars, restaurants i cafeteries
tenim a cada zona... 

Aquesta és una informació que, si no ho record malament,
en els any noranta, quan es va aprovar el Pla d’ordenació de
l’oferta turística l’any 94, si no ho record malament, jo era
conseller en aquell moment, es va fer, però és evident que avui
és una informació que no està actualitzada i que per tant jo
insistesc que la consider molt necessària. Per tant vull saber,
vull conèixer quines intenció té vostè, si ha iniciat qualque
expedient, si no l’ha iniciat o si té intenció d’iniciar-lo aviat,
perquè vull insistir en la importància que té aquest tema.

Quant al pla estratègic és evident que el dia a dia d’una
conselleria tan important com aquesta no es pot aturar; és
evident que vostè el mes de gener, el mes de febrer, el mes de
març..., ha de fer promoció turística i ha d’anar a les fires i ha
de fer workshops i ha de fer accions promocionals, però pens
que quan parlam de plans estratègics no parlam de documents
senzills, simples i que només serveixin per omplir un titular
d’un diari; vull pensar que un pla estratègic és una cosa un
poquet més important, un poquet més reflexionada i un poquet
més madurada, i en aquest sentit la meva aportació que li faig
aquí és que pens que si hi ha una mesa de turisme que té
plantejada una sèrie de temes tant importants des del punt de
vista d’aquest pla estratègic com són la promoció turística o
l’estacionalitat, pens que per ventura seria oportú sotmetre al
dictamen i a la consideració d’aquesta mesa de turisme el que
pugui resultar d’aquest pla estratègic.

La promoció del mes de gener, si s’ha d’anar a una fira i
s’ha de fer (...), jo estic convençut que el seu sentit de la
responsabilitat i la feina que s’està fent des de la seva
conselleria continuarà funcionant, i per tant no hi haurà aquest
problema. Però si estam parlant realment d’un pla estratègic tal
com jo l’entenc, tal com jo l’entenc, un pla estratègic de veres,
un pla estratègic discutit, amb aportacions de tothom, crec -és
la meva opinió personal- que no seria en aquests moments
tampoc massa oportú donar expectatives d’una mesa de turisme
allà on hi ha tots els interlocutors socials, i ja veu que
l’oposició no hi és, i que per tant no és que estigui demanant la
meva participació ni que se’m demani la meva opinió, però sí
que pens que si s’està parlant d’un pla estratègic en majúscules,
en un vertader pla estratègic, crec que seria oportú tenir en
compte en aquest sentit l’instrument que es va crear l’anterior
legislatura. 

I aquestes són les dues apreciacions o les dues matisacions
que li volia fer, la de l’actualització de les dades del Pla
d’ordenació d’oferta turística, i les implicacions que pugui tenir
dins la Mesa de Turisme l’aprovació d’un pla estratègic, que he
volgut entendre que era des del punt de vista de promoció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, allò de les dades, allò de la capacitat instantània, fins i
tot a vegades en temes d’inspecció o coses tan senzilles com
poder saber la repercussió mediàtica internacional que pugui
tenir l’enfonsament del Don Pedro és una de les coses que he
trobat segurament amb més dificultats, igual com el que vostè
deia de quina és la situació real de la planta hotelera, de quina
capacitat, de quin sòl tengui, quines són les places regulades.
Tenim aproximacions fetes del que els tècnics han anat duent
endavant, continuen essent aproximacions, estic segur que no
són bases reals. Amb la Conselleria d’Economia estam
treballant conjuntament amb la Direcció General d’Innovació
i també amb l’INESTUR la capacitat de fer i posar en marxa
aplicacions que ens puguin donar dades quasi en temps real, i
és evident que serà necessari algun tipus de contractació de
futur per tenir aquestes dades realment al dia.

Vostè sap perfectament que no és una tasca senzilla; si no
ho record malament, quan es va fer l’any 2004 em pareix que
s’havia aprovat el 2003 i va ser de l’ordre de 12 o 14 mesos
poder tenir l’assistència acabada i totes les dades al dia, i per
tant mentrestant haurem de continuar. El que sí l’altre dia vaig
voler deixar també és que des de l’INESTUR, en colAlaboració
amb altres administracions i aprofitant recursos també d’altres
administracions, també de la tasca feta per ajuntaments
concrets, com el de Calvià en el seu moment, en temes de
ciutats tecnològiques, de convenis que s’havien signat amb el
ministeri de Madrid, s’estan posant aplicacions en marxa que
ens puguin donar enquestes en temps real de les places, de les
ocupacions i de moltes altres coses. En aquests moments
aquesta informació jo no podria assegurar que la que tenc
damunt la taula sigui real, i per tant crea dubtes pel que fa
referència al que ha dit vostè de la situació davant la Mesa de
Turisme. Però en definitiva aquesta informació ha d’estar
disponible en el mínim temps possible i per tant hi estam
treballant d’una manera decidida.

El Pla de màrqueting evidentment no em referia
exclusivament a les fires que haguem d’anar, i com li he dit
abans sí que d’alguna manera aquest pla serà mostrat. Jo, Sr.
Flaquer, si ho recorda, al principi de la meva intervenció he dit
que estam amb un pla d’acció estratègic de 2008 que vol ser el
bessó del que seran els pròxims anys de la conselleria, que serà
objecte d’un gran debat i que crec que en els pròxims sis mesos
sí que haurà d’haver passat tots els sedassos de la Mesa de
Turisme, de tots els sectors, i que algun dia també el seu, també
el de l’oposició que consider que serà important i dels grups
parlamentaris les intervencions que puguin tenir perquè, en
definitiva, en aprovar el pla estratègic més genèric a anys vista
que sapiguem quins punts forts, o quins punts dèbils, quina és
la projecció, quin tipus i model turístic volem, hauria de ser, a
poder ser, i aquest és el meu oferiment, el de tota la cambra i el
de tot sector privat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 2027/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvis d'usos a establiments hotelers.

I finalment, per formular la pregunta 2027/07, sobre canvi
d’usos a establiments hotelers, intervé l’Hble. Sr. Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular. Endavant.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bé, aquesta segona pregunta meva i darrera d’aquesta sessió va
un poquet lligada també al que parlàvem abans. Dins el context
d’aquesta mesa de turisme un dels temes que es varen plantejar
pels distints interlocutors socials a la passada legislatura va ser
el tema del canvi d’usos, que ve molt lligat amb el tema de la
reconversió i amb el tema..., una paraula, per cert, reconversió,
que tots utilitzam i que jo crec que a vegades hem de ser un
poquet més cauts en aquest sentit, perquè a vegades té unes
connotacions pejoratives, unes connotacions negatives que crec
que hauríem d’intentar defugir per a benefici de la imatge. Jo
som el primer que en aquest moment l’estic emprant i que per
ventura hauríem de parlar més bé de rehabilitacions i de
renovacions i de millores, més que de reconversions, perquè
crec que estam amb un model -ho vàrem parlar a una altra
comissió- que jo crec que ha donat molta estabilitat, i molta
riquesa, i molt de progrés a aquestes illes i que el que hem de
fer són millores i renovacions constants i contínues, com de
qualsevol producte o servei, més que reconversions el sentit
que es té d’aquest terme.

Però bé, en qualsevol cas el que sí és cert és que hi ha un
tema plantejat dins la Mesa de Turisme que és el de la
necessitat d’intentar adequar l’oferta que en aquest moment
tenim als criteris de la demanda, i des d’aquest punt de vista sí
que és cert, jo crec que en això coincidirem vostè i jo, que hi ha
determinada oferta que en aquests moments està competint a la
baixa quant als preus, i que per sortir del mercat des de
distintes instàncies, bàsicament empresarials, es ve parlant des
de fa una sèrie d’anys del tema del canvi d’usos com una de les
possibles solucions a aquesta problemàtica, que fins que no es
pugui afavorir una sortida del mercat d’aquest conjunt de
places difícilment es podrà evitar aquest problema de la
competència a la baixa dels preus d’un determinat tipus
d’oferta.

Vull insistir que, per al debat profitós d’aquesta qüestió,
vull insistir en el fet que és molt important el que deia abans:
l’actualització de les dades; jo crec que -és un suggeriment, no
m’atreviria a dir que sigui un consell però sí que és un
suggeriment que jo li faig- crec que és importantíssim
contractar el més aviat millor una assistència tècnica per
actualitzar aquestes dades de cada una de les zones, per saber
de què estam parlant, per saber de quina planta hotelera estam
parlant, per saber quina sortida pot tenir de canvi d’usos, si ho
permeten els planejaments, si no ho permeten, etc. Vull insistir
una vegada més en el que li he dit abans, que no he trobat una
resposta clara i concreta, en la importància que té tenir aquesta

informació, o almenys jo crec que si hagués de decidir sobre
aquestes qüestions m’agradaria tenir aquesta informació. 

Però bé, al marge d’això m’agradaria conèixer, com no pot
ser d’una altra manera, quin criteri, quina opinió té el conseller
de Turisme com a peça clau del que ha de ser la Mesa de
Turisme i un poquet el fer front a aquest tipus de problemes,
quina opinió, quin criteri té el conseller de Turisme sobre la
possibilitat que es puguin permetre canvis d’usos, d’hotelers a
residencials, naturalment, no m’estic referint a canvis d’usos
puntuals o concrets, que jo crec que ningú no podria discutir en
aquests moments, com és el canvi d’un ús turístic a un ús públic
del tipus que sigui, per a sociosanitari, per al que sigui; jo crec
que en aquest cas mai no es va plantejar cap tipus d’oposició
dins la Mesa de Turisme. Però sí que m’agradaria conèixer
quina és la seva opinió i quin és el seu criteri quant al canvi
d’un ús turístic a un purament i exclusivament residencial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per respondre té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, tal vegada sigui
el dia i no em sé expressar millor. Jo estic d’acord amb vostè
que és important tenir les dades; hi estam fent feina, com he dit,
des de dues conselleries i aprofitarem recursos, no sé si una
assistència tècnica. De totes maneres tenim aproximacions, com
vostè diu, el tema del preu i segurament l’excés de places
turístiques que hi pugui haver crea aquesta manca de
revalorització d’aquestes places. És cert també que tenim
càlculs fets; segurament volem baixar les places, (...) en
mallorquí sempre sobren les de l’altre i mai les d’un mateix. El
que és cert és que aquest estatus un poc bloquejat fa que no hi
hagi inversió a segons quines plantes ja en més desús i que per
tant hi hagi una gradual degradació amb la conseqüència final
que és que normalment s’ha de vendre a un preu més baix. 

De tota manera vull ser molt prudent en el tema del canvi
d’usos perquè hi entren molts de factors. Hi ha figures en
aquests moments que poden permetre activitats
complementàries o mixtes, com poden ser els condominis o els
condohotels, que crec que poden ser importants en el futur, crec
que poden mantenir un cert consens a la part social perquè es
mantendrien els llocs de treball, i també hi ha una idea bastant
generalitzada, que farem molta feina per regularitzar el canvi
d’ús, que nosaltres hi estam en principi a favor sempre que no
s’entri en dinàmiques perilloses com han estat algunes
modificacions de timesharing a algunes zones turístiques, que
han acabat amb degradació de zones concretes, però en
definitiva un canvi d’ús regulat cap un model mixt on es
poguessin mantenir els llocs de feina o es pogués pactar algun
tipus de sortides, crec que podria ser positiu.
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Però li promet, Sr. Flaquer, i vull ser molt sincer, que em
falta un poc per acabar d’arribar en terra en aquest tema i que
serà objecte en els pròxims mesos de tasca, de feina i de debat
amb el sector i amb els sindicats, que ja hem començat
bàsicament amb els majoritaris, amb el sector hoteler, i que per
tant aquest canvi d’usos s’ha de tractar no crec que de forma
individualitzada, i aquestes dades, aquests projectes globals per
zones ens faran falta per poder prendre decisions al final.

En definitiva, podrien estar justificats aquests canvis per la
seva configuració, i tenc la sensació que quan acabem aquest
camí no afectarà un nombre tan exagerat de places i que per
tant em preocupa la tasca que puguem posar en marxa si en
definitiva al final el resultat afecta a pocs. I ho veurem, s’haurà
de caminar, haurem de discutir, no serà senzill, crec que serà un
tema complicat, però segurament la primera plaça no serà
reduir, sinó que serà pujar i treure al mercat aquelles que avui
per avui existeixen i que d’alguna manera ja estan cotitzant i no
estan dins la reglamentació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica,
Sr. Flaquer? Endavant.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo coincidesc amb vostè
que en parlar de mi no ric; aquesta dita molt mallorquina és
certa i que quan es parla de la reconversió i de la necessitat -un
altre pic la paraula maleïda- i de la necessitat de reduir l’oferta
ningú no vol que el toquin a ell. 

Però jo crec que estam parlant d’un tema distint, estam
parlant d’un tema que parteix de la voluntarietat; el canvi d’ús
parteix sempre de la voluntarietat de l’empresari, que
lliurement i voluntària decideix donar un canvi a l’ús del seu
immoble, d’una explotació turística a una residencial i, per tant,
no estam en aquest sentit trepitjant qüestions delicades o
perilloses sinó que estam parlant d’un problema que avui hi ha
el mercat, un problema que vostè coneix perfectament, que és
el d’una oferta turística que difícilment pot competir per preu,
perdó, que difícilment pot competir per qualitat i ha de
competir necessàriament per preu, que això desestabilitza un
poc el mercat i que davant aquesta alternativa hi ha la
possibilitat de donar un canvi d’ús al seu immoble, sempre des
d’una perspectiva voluntària.

En aquest sentit li he de dir que jo en el que sí discrep de
vostè és en el tema del condohotel. Jo crec que el condohotel
no és un problema d’un canvi d’ús; un condohotel continua
tenint un ús turístic, però hi ha un canvi en el sistema de
titularitat d’aquest immoble, d’una propietat única es passa a
una propietat horitzontal, es passa a una comunitat de
propietaris, però jo sempre defensaré i sempre he defensat que
el sistema dels condohotels és un sistema que d’una manera o
de l’altra, amb les correccions que siguin necessàries, haurà de
tenir un encaix dins el nostre ordenament jurídic i legal, perquè
insistesc que no hi ha una canvi d’ús en el cas d’un condohotel.
En el cas d’un condohotel hi ha la permanència en l’explotació
turística i per tant no estam parlant del mateix.

Jo crec, Sr. Conseller, que parlar és important, dialogar és
important, arribar a acords i consensuar encara és molt més
important, però permeti’m que li digui amb tot el respecte que
també és important tenir criteri, i no vull dir que no el tengui,
i jo el que li deman és el seu criteri i la seva opinió sobre aquest
tema. Jo el felicit en el tema que ho vulgui discutir, que ho
vulgui parlar dins la Mesa de Turisme, em pareix perfecte, però
jo crec que el conseller de Turisme ha de tenir un criteri, ha de
tenir una opinió sobre aquestes qüestions. Si vostè em la
demanàs a mi jo la hi donaria; no és el cas en aquest moment,
però jo sí que tenc un criteri sobre com crec que hauria
d’intentar posar aquest tema damunt la taula. Per tant el que se
li demana avui..., i insistesc, no dic que no el tengui, però dic
que tenim dret a conèixer-lo. M’agradaria saber quina opinió té
vostè de la possibilitat que un hotel pugui canviar el seu ús
turístic per un ús residencial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Permeti’m que d’alguna manera li doni la raó però discrepi.
Al final el condohotel, el condomini, serà una prèvia a evitar un
canvi d’ús indiscriminat amb el qual no estic d’acord, perquè
d’alguna manera sí que pot (...) el sòl. Hi ha dins el pla
territorial totes unes àrees de reconversió que ho permeten i
crec que per fer-ho bé hauríem de fer un tractament a la carta
dels canvis d’usos i que per tant aquest podria discriminar.
Aquí és la dificultat que podem tenir a l’hora de decidir sobre
un o sobre l’altre.

El canvi d’ús moltes vegades pot ser -i podria haver sortit
per aquí- un canvi exclusivament urbanístic, un canvi que
podria tenir competència municipal i amb el qual podríem
evitar. El que sí que és evident, i en això estic totalment
d’acord amb vostè, és que la degradació d’aquests habitatges
provoca dins la planta hotelera i dins el sistema turístic de les
Illes Balears una degradació de preus que no ens afavoreix
gens; per preus difícilment mai no podrem competir amb
mercats com Turquia, com Algèria, com altres que han tengut
plantes hoteleres molt més modernes, segurament
subvencionades pels seus estats, i amb un capítol 1 de personal
molt més barat pels guanys socials que han tengut els
treballadors de l’Estat espanyol i que per tant és evident que
l’aposta ha de ser per un canvi cap a un model de qualitat,
perquè l’altre no ens reportarà res.

Però el fet que jo pugui -i vostè té tot el dret del món- tenir
un criteri absolutament format sobre un tema concret,
permeti’m que jo no sigui tan intelAligent com vostè: a mi em
falta encara -no, no, ho dic amb molt...- em falten encara
algunes dades i criteris per definir exactament quina serà la
postura de la conselleria. No em sap greu dir-ho, vull dir que hi
ha temes en els quals encara ara tenc dubtes substancials de
quina serà l’opinió. Deixi’m passar el temps, deixi’m continuar
mantenint aquests contactes, que crec que seran importants.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Flaquer..., un segon,
eh?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, és perquè no vull que quedi en acta almenys el mínim
dubte que jo hagi posat en qüestió la intelAligència del conseller
o la meva. Vull dir que no era aquest el cas, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Segur que no hi queda.

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

Cap problema, Sr. Flaquer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. No queda més que agrair la presència del
conseller i acompanyants i s’aixeca la sessió d’avui. 

Moltes gràcies a tothom.
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