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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president, Assumpció Pons substitueix José María
Camps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Pilar Sansó.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Carolina Torres.

I. Compareixença RGE núm. 7084/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Turisme i
Esports, per tal d'informar sobre la mala imatge de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i
Esports, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre la mala imatge de les Illes Balears.

Assisteix el conseller de Turisme i Esports, Sr. Jaume
Martínez i Llabrés, acompanyat per la Sra. Cecilia Plasencia i
Venys, cap de gabinet, i per la Sra. María José Merino i Ruiz,
cap de premsa.

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme i Esports per fer
l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
molt bon dia. Abans de començar a explicar les mesures que
hem pres en relació amb els fets puntuals sobre els quals
reiteradament s’han fet comentaris i missatges distorsionats, que
diuen que han fet i han provocat la mala imatge de les Illes, vull
aclarir unes quantes qüestions prèvies.

Així, donaria també resposta a la pregunta de valoració dels
fets o comportaments incívics de Magaluf, RGE núm. 7075/14,
la qual també és a l’ordre del dia.

La primera qüestió és que a la solAlicitud de compareixença
vostès parlen d’uns productes turístics que promocionen les
drogues, l’alcohol i el sexe. Estaria bé que no es confongués, és
veritat que això sí és un dels nous productes turístics, prevists en
el Pla integral de turisme, i també és vera que l’oci nocturn és
una de les línies d’aquest producte, i apostam i apostarem per

promocionar el producte de l’oci nocturn, però un oci nocturn
de qualitat el qual res no té a veure amb les pràctiques que duen
a terme determinats empresaris, ni amb els comportaments de
determinats turistes.

La segona qüestió que vull aclarir és que ni aquestes
pràctiques empresarials ni aquests comportaments són cap
novetat i així ho varen traslladar la majoria de persones que
varen assistir a la reunió del Consell Assessor de Turisme. No
són fets nous, però el model d’informació ha canviat, i els
mitjans i les xarxes socials se’n fan ressò i magnifiquen fets que
es puguin produir.

La tercera qüestió que vull deixar clara és que a la nostra
oferta turística no hi caben, i això ho he reiterat tant quan es va
donar publicitat a aquests fets i reiteradament després, que no hi
caben actituds ni comportaments que embrutin la nostra imatge
i s’han de prendre les mesures necessàries per eradicar-les. No
hi ha cap dubte que l’oferta que avui s’ofereix a Punta Balena
està destinada a desaparèixer i no hi ha marxa enrera en la
implementació del model turístic que des de fa dos anys s’ha
incorporat aquí amb el Pla integral de turisme i la Llei de
turisme.

Les dades que avui coneixem i que coneixem des de no
només enguany, sinó dels dos darrers anys després de
l’aprovació de la Llei de turisme, corroboren, les dades
corroboren que realment som a un procés que no té marxa
enrera, d’apostar per la qualitat, per la competitivitat i per la
modernització de les destinacions, sobretot madures.

La quarta qüestió és assenyalar que el mercat britànic ha
estat el primer mercat per a les Illes aquest estiu i s’ha de tenir
cura que el producte d’oci nocturn forma part de la nostra
oferta, però ha de ser de qualitat. I també vull deixar clar que hi
ha empresaris que aposten per la qualitat, està demostrat, a més,
que aquest hivern hi haurà grans reformes, ja n’hi ha hagut,
d’empresaris, d’empreses, d’oferta que aposta per la qualitat de
la diversió i de l’oci nocturn.

La darrera qüestió que voldria deixar ben clara, ja que s’ha
dit que hem de definir el model turístic que volem, és que el
model turístic ja està molt ben definit. Com li he dit, les dades
que tenim, les dades que surten així ho corroboren i la nostra
Llei de turisme, el Pla integrals de turisme i el Decret de
desenvolupament de la lleis que aviat s’hauria d’aprovar
defineixen perfectament el model turístic que necessitam en
aquestes illes per continuar essent la referència a nivell mundial.

El model turístic definit és un model de qualitat i de reforma
de les zones turístiques madures i aquest model ja dóna els seus
fruits amb increments de categoria a més de 250 establiments i
inversions milionàries a més de 300 establiments. Som a un
procés de canvi, però el model turístic no es canvia en un dia i
hem de tenir clar que durant un temps conviuran els dos models,
l’antic i el que hem proposat amb les nostres eines d’ordenació.
Però vull insistir que el model turístic que volem està ben
definit; si l’hem d’implementar i continuar implementant tot
sols així ho farem.
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Fins i tot s’han aprovat el Decret llei de la Platja de Palma
i el Decret llei de zones madures, els quals han permès, a més,
accelerar aquest procés.

Dit això, entraré a les mesures adoptades, mesures que
alguns de vostès ja coneixen, ja que, tant la Sra. Oliver com el
Sr. Abril varen ser presents a la reunió del Consell Assessor de
Turisme que es va celebrar dia 10 de juliol a la conselleria, i allà
mateix les vaig anunciar.

Les actuacions han estat les següents, amb això també
donaria resposta a la pregunta de la Sra. Oliver, relativa a les
mesures adoptades pels fets de Magaluf, RGE núm. 7078/14.

Primer, es va mantenir una reunió amb el Consolat britànic
i amb secretària d’Estat de Turisme a Madrid, en aquesta reunió
es va acordar que des del Consolat suportaran els missatges i les
mesures que s’adoptin des d’aquí.

Segon, l’Institut de la Dona va posar en coneixement de la
Fiscalia els fets de Magaluf per veure si constituïen qualque
tipus de delicte per l’enriquiment dels empresaris per la
conducta sexual dels clients.

Tercer, es va iniciar una campanya d’inspecció per part de
la Conselleria i en concret el dia 8 de juliol es varen realitzar
inspeccions a Punta Balena i es varen trobar un total de 22
establiments no registrats a la Conselleria de Turisme els quals
donaren lloc als expedients sancionadors que corresponguin.

Quart, es va convocar el Consell Assessor de Turisme el
passat dia 10 de juliol, al qual, com he dit abans, el Sr. Abril i
la Sra. Oliver hi eren presents. En aquest consell assessor també
hi eren presents la delegada del Govern, el coronel en cap de
Balears de la Guàrdia Civil, el director de projectes del consell
insular, les conselleres de Turisme dels Consells Insulars
d’Eivissa i Formentera, el batle de Calvià, la batlessa de Sant
Antoni, el tinent de batle de Turisme de Palma, la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Abril i la Sra. Oliver, el
secretari general de la conselleria, la directora general de
Turisme, el director general de la Funció Pública, el director
general de Salut, el gerent de l’ATB, el gerent de la CAEB, la
vicepresidenta executiva de la FEM, el president de la FELIB,
dos representants sindicals D’UGT i Comissions Obreres i
representants d’AVIBA, PIME, PIMEM, AFEDECO i
ACOTUR, associacions de sales de festes, Confederació
d’Empreses Turístiques, Foment de Turisme de Mallorca,
Foment de Turisme d’Eivissa, la directora de l’Institut Balear de
la Dona, el cap de la policia de Calvià i la tinent cap de la
Guàrdia Civil de Calvià.

També hi eren convocats la Federació hotelera d’Eivissa i
Formentera, l’Associació Hotelera de Menorca, el Consell
Insular de Menorca i el Foment de Turisme de Menorca, els
quals excusaren la seva assistència.

En aquesta reunió es varen plantejar als assistents les
següents propostes amb els quals tots els assistents hi estaven
d’acord. Aquestes propostes, i abans de fer una relació
d’aquestes propostes, voldria reiterar que el que hem de
defensar és el model turístic, aquestes propostes són per actuar,
d’uns fets puntuals, els quals, a més, han tengut més ressò, però
que, a més, han existit sempre i que la nostra aposta no és
d’actuar per un fet puntual, sinó de continuar fent feina amb un
model turístic en el qual creiem i que, a més, es demostra que és
el que funciona.

Es realitzarà una campanya informativa i en positiu, dirigida
al mercat britànic amb Turespaña i l’ambaixada. Es crea un grup
de treball reduït, coordinat per la directora general de Turisme,
per fer el seguiment de les accions, fer propostes al consell
assessor i informar els membres del consell assessor de les
actuacions i accions. Definir un codi de bones pràctiques per a
empreses a les zones turístiques. Establir un protocol d’actuació
per a cada una de les administracions en els seus àmbits
competencials. Identificar llocs concrets on puguin produir-se
determinats fets. Realitzar campanyes d’inspecció i control en
l’àmbit de les competències de cada administració. Crear eines
legals per sancionar determinats fets i, en cas necessari,
traslladar la petició a l’Estat. Estudiar si a nivell autonòmic es
poden adoptar mesures legals per prohibir determinats tipus
d’activitats i determinada publicitat a la via pública. Identificar
empreses que provoquen actituds incíviques. Agilitar la
declaració de zones turístiques madures. Incloure les mesures
que s’adoptin en els plans turístics municipals i en el Pla
integral de Turisme 2015-2025.

El dia 18 de juliol, es va constituir el grup de treball del
Consell Assessor i formen part del grup la directora general de
Turisme, que el coordina, i representants de la CAEB, la FEM,
ajuntaments de Calvià, Sant Antoni i Palma, Consells Insulars
d’Eivissa i Formentera, Confederació d’Empreses Turístiques,
Delegació del Govern, UGT i Comissions Obreres. El grup de
treball ha mantingut reunions periòdiques i les actuacions han
estat bàsicament les següents:

Un, s’ha elaborat i adoptat per part de les patronals un codi
de bones pràctiques de turisme responsable tant per als usuaris
com per als establiments turístics, motivats per la voluntat de
fomentar un turisme responsable i sostenible. L’objectiu del
codi de bones pràctiques és que l’activitat turística que es
realitzi a les Illes tengui com a objectiu clar i fonamental el
respecte a les persones, a la seva pluralitat i convivència, el
medi ambient, patrimoni cultural i territori i el que seria, en
definitiva, el desenvolupament d’una activitat empresarial sota
el prisma de la responsabilitat social corporativa.

Dos, la conselleria ha manifestat la seva postura a diverses
entrevistes, a la COPE Nacional, BBC, IB3, Onda Cero, TV3,
etc.
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Tres, pel que fa a la declaració de zones madures, en el
consell assessor es va arribar a la conclusió que la declaració de
zones madures és una oportunitat per a la seva regeneració.
Totes les zones detectades com a problemàtiques, Platja de
Palma, Magaluf i Sant Antoni, o ja són zones madures, com és
el cas de la Platja de Palma, o es troben en tràmit per a la seva
declaració. Per cert, la declaració de Magaluf com a zona
madura podria estar més avançada si la passada legislatura,
quan jo era director de Turisme de l’Ajuntament de Calvià, tant
el president com la Conselleria de Turisme ens haguessin rebut
per tractar aquest tema quan els vàrem demanar cita, i mai no
ens varen rebre.

Es prepara una acció per a la World Travel Market dirigida
al mercat britànic i a les zones de Magaluf, Platja de Palma i
Sant Antoni.

I s’han realitzat a més les següents inspeccions per part de
la Conselleria de Salut, a Palmanova, a Magaluf, s’han dut a
terme 47 actuacions en matèria de consum, 40 en matèria de
salut ambiental i 77 en matèria de seguretat alimentària. A la
Platja de Palma, 53 inspeccions en matèria de consum, 64 en
matèria de salut ambiental i 132 en matèria de seguretat
alimentària. La Conselleria de Treball, per la seva part, ha fet 97
inspeccions a la zona de Magaluf i inspeccions diverses a la
Platja de Palma. I per la seva part, la Conselleria de Turisme a
la Platja de Palma s’han realitzat 816 accions d’inspecció en
relació amb els plans de modernització i una sèrie d’inspeccions
coordinades amb el Departament d’Estrangeria de la Policia
Nacional. A més, a Magaluf s’han dut a terme 232 inspeccions.

Les altres administracions i les patronals també han retut
compte de les actuacions realitzades dins l’àmbit de les seves
competències, entre les quals la Guàrdia Civil, Policia Local i
Serveis d’Activitats.

Aquest govern està compromès amb el model turístic a
assolir i malgrat la inactivitat en el passat per apostar per un
turisme de qualitat i malgrat del seu no a tot, la seva demagògia
i malgrat que actuen més com si fossin mercats competidors al
nostre que no a gent defensora de les nostres marques, nosaltres
continuarem amb les eines legislatives que hem implementat;
continuarem amb la diversificació de producte; apostarem per
la competitivitat; continuarem amb la qualitat; amb la
diversificació i ampliació de serveis.

Nosaltres hem posat les bases per canviar el model turístic,
perquè no podem admetre segons quins tipus d’activitats,
perquè no es poden traspassar segons quines línies vermelles i
per això s’ha de canviar el model turístic. Estaríem més
avançats si abans s’hagués actuat, i això que vàrem avisar.
Nosaltres vàrem avisar a l’any 2009, a l’any 2010 i 2011 i no
varen fer res; nosaltres vàrem fer, des de Calvià, un concurs de
rehabilitació integral de zones turístiques madures del qual se’n
donà trasllat al Govern de la passada legislatura i no es va donar
cap tipus de resposta. Si en aquell moment s’hagués donat una
resposta, probablement avui haguéssim avançat qualque cosa
més, però en dos anys hem pogut avançar tot el que no es va
avançar en el passat.

Nosaltres no hem reaccionat ara per uns fets puntuals els
quals denunciam absolutament, fa tres anys que caminem cap a
aquest model turístic de les Illes Balears i el temps i les dades

crec que ens donen la raó que aquest model turístic no té marxa
enrera i és l’aposta que hem de fer tots plegats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa demanaria als portaveus si volen
aquesta suspensió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes i observacions, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Oliver, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president, bon dia conseller a aquesta comissió, la
seva, bon dia persones que l’acompanyen, alts càrrecs de la
conselleria, encantats de tenir-los amb nosaltres, com sempre.

Bé, crec que és procedent, crec que és necessari i bo,
sincerament, en aquests moments, una mica ja amb
retrospectiva, fer un intercanvi d’opinions sobre..., opinions
m’agradaria, a més, assossegades, crec que ja ha passat una
mica de temps, no molt, però un poquet sí, sobre el que va
passar aquest temps, aquests dies passats, fa poc, a Punta Balena
i a d’altres indrets, amb manca intensitat també, de les nostres
zones turístiques de l’illa. I dir que el que ha passat, perquè
també, assossegat, però crec que sense amagar qüestions, perquè
som allà on ho hem de debatre; dic el que ha passat, perquè ara
que ho veiem amb aquesta mica de perspectiva, el famós vídeo
que va ser difós els darrers dies de juliol, circulava ja pel mes de
juny, pel que vostès també sabran i nosaltres també ja sabem, ha
estat una fita dins aquest estiu que ens ha situat en el punt de
mira de tota Europa, però és que hi ha hagut encara més coses,
els problemes no varen acabar aquí; no ha estat aquest l’únic fet
i el que ha continuat passant l’agost i setembre entenem, amb
tota, diríem, honestedat, que és demostratiu que no hem actuat
davant un fet puntual ni aïllat, ni molt manco una anècdota.

El que va passar, al meu entendre, va ser una conjunció
malèfica, malèfica, no ens agrada el que ha passat, ni ens alegra
ni ens sembla bé, dic una conjunció malèfica d’inactivitat,
inacció, tolerància municipal i autonòmica, i al mateix temps
activitat empresarial, també tolerància. El que va passar, i ho
han corroborat fets posteriors, és conseqüència de dinàmiques
implantades a la zona, és conseqüència del producte turístic que
s’hi desenvolupa, amb molts clients, amb molta demanda i que
proporciona molts ingressos, alta rendibilitat a les empreses que
comercialitzen aquest producte, 30.000 euros/dia, parlam d’unes
quantitats importants.

És a dir, és ver que hi ha d’altres qüestions que funcionen i
ens alegra i hem de continuar amb la línia bona, però crec que
també hem d’atacar el que no funciona, està bé parlar d’aquelles
coses que van bé, però crec que l’atenció dels responsables
polítics és precisament en allò que no va bé, no?, és com un
alAlot a l’escola, l’atenció és sobretot als que els costa més,
sense descuidar, per suposat, aquells que sí que van avançats.
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Semblava que hi hauria un abans i després del vídeo famós,
però no hi ha estat un avanç i un després, el que ens ha passat
pel que hem vist és un suma i continua, conseller. La gravació,
la difusió d’aquest vídeo ha posat de manifest pràctiques
empresarials, deixadesa de les institucions en un grau entenc
que extrem. Quin turisme de qualitat volem impulsar amb
aquesta promoció, entre cometes? Perquè no només és el vídeo,
Sr. Conseller, i s’ha de dir, és que el vídeo realment pot passar
a ser una anècdota, que jo entenc que no ho és, quan parlam que
hi ha hagut morts, persones que han perdut la vida; hi ha hagut,
a més, agressions sexuals, baralles, foc a uns apartaments, hi ha
hagut una mica de tot i l’actuació que vostè ens ha detallat,
després d’aquesta difusió del vídeo, concretament les
inspeccions dels locals, han desentranyat al final, a part de posar
de manifest tot un seguit de deficiència -que jo no sé com és que
no s’havien pogut fer abans aquestes inspeccions, perquè o bé
han servit, o bé no han servit, si han servit és que abans no
s’havien fet, i per ventura..., jo vaig per aquí quan parl
d’inactivitat, no?-, quan plou obrim el paraigua, evidentment,
però és que l’hem de tenir preparat.

Aleshores, han desentranyat aquestes inspeccions, les quals
han tengut un resultat, evidentment, però, a més, han tengut que
s’ha desentranyat, s’ha posat de manifest una trama de
corrupció policial, en principi, la qual ens ha tornat posar en el
punt de mira d’aquest tema, on ja tenim un primer lloc,
conseller, precisament per l’entrada a la presó aquest estiu de
l’expresident del Partit Popular, el Sr. Matas, i també per
confessions de l’exconsellera, Sra. Castillo, per posar només dos
exemples, no fa falta parlar-ne més, però n’hi ha molts més,
vostè ho sap.

Res del que ha passat no és positiu, és que no és positiu,
perquè som notícia a tot Europa, som notícia a tot Espanya per
aquests fets, i entenem que ha passat per manca d’actuació, per
manca de responsabilitat dels polítics. Jo li deman una cosa:
com és possible que vostè, que ha estat anys a l’Ajuntament de
Calvià, amb plenes competències...?, miri, i ja que parlam de les
competències, una qüestió que sempre vostè treu i jo aprofit per
treure-ho, insistir en el tema que com a consellera d’Economia
i executiva del Consell de Mallorca no tenia competències, si
em permet l’expressió i amb tot l’afecte del món, és fer el
ridícul, és demostrar una ignorància supina. Que altres
companys del seu partit no ho sàpiguen perquè no han llegit
l’Estatut d’Autonomia, miri, ho puc entendre, però vostè, que té
un problema immens precisament amb el reglament del
desplegament de la Llei de turisme per aquestes competències
que ja són dels consells, jo crec que usa aquesta qüestió absurda
quan no té cap argument vàlid. Jo li ho vull dir, Sr. Conseller,
perquè no m’agrada que el meu conseller de Turisme faci el
ridícul, si em permet.

Jo li deia que aquests anys a la Conselleria de Turisme,
aquests anys a l’Ajuntament de Calvià veig que no varen ser
suficients perquè vostè veiés que hi havia una problemàtica
important, o en tot cas que tampoc no veig que havia fet res.
Allà turisme familiar cada vegada n’hi ha menys, i és per alguna
cosa; vull dir que és un tema una mica gràfic, veim que no hi ha
això, veim que hi ha una altra cosa. 

La declaració de zona madura evidentment no fa mal i ajuda,
però jo no sé fins a quin punt aquesta també és una qüestió que
hauria ajudat perquè aquest tema no passàs.

I respecte de totes aquestes actuacions que jo crec que són
bones i que no fan mal, tenc un cert dubte que també vaig
plantejar en el seu moment, que tant la campanya, que entenc
que no s’ha fet i que està pendent de fer, com el codi de bones
pràctiques que insistesc que està molt bé i benvingut sigui,
tenguin un efecte realment dissuasiu; positiu crec que sí, perquè
no és negatiu, jo entenc que sí que és positiu, però tenc dubtes
que tengui un efecte realment dissuasiu, que és el que haurien
de tenir sobre aquesta qüestió, i no sé si vostè pensa realment
que aquest codi de bones pràctiques, per a aquest tipus de
persones que vénen cercant això, perquè la realitat és aquesta,
serviria d’alguna cosa, no?

Crec que aquest fet per ventura ens haurà de fer -i parl en
plural- replantejar tota una sèrie de qüestions, d’actuacions i de
forma de ser, perquè és evident que continuar igual, com si no
hagués passat res, no crec que sigui allò que s’espera de
nosaltres, perquè hi ha molta gent, i en això estic totalment
d’acord amb vostè, que s’està esforçant molt, que està fent
molta feina en producte, amb reformes als seus establiments,
intentant treure endavant una destinació turística de qualitat que
és la que nosaltres volem. Jo estic segura que hi és i s’ha
d’ajudar i s’ha de potenciar, però continuar exactament fent allò
mateix després de tot el que ha passat, perquè no només és el
vídeo, és tota la resta, crec que per ventura no és una bona
manera.

M’agradaria, no ho sé, perquè en tenc curiositat, m’agradaria
també, Sr. Conseller, que em digués a veure què pensa de les
reaccions que varen publicar-se de part d’empresaris privats,
perquè a mi em varen cridar molt l’atenció i vagi recollir com
a tres apartats: n’hi ha unes que varen dir que gràcies a aquest
turisme aquí menjam, així de clar ho varen dir; uns altres varen
dir que tampoc no hi havia per a tant; i uns altres, que també
tenen negocis a la zona, se’n feien creus, però com si acabassin
d’arribar allà. Jo crec que són necessàries, davant d’una actuació
tan negativa com aquesta, i tampoc no hem de ser hipòcrites
però és una actuació, és un fet molt negatiu, polítiques decidides
per abordar allò que va passar, tot el que ha passat, i
m’agradaria que aquesta compareixença realment servís perquè
ens comentàs, com ha fet ja una mica en la seva primera
intervenció, aquest full de ruta encaminat a abordar aquesta
qüestió de forma radical i decidida, perquè després del que hem
vist aquests mesos alguna fórmula s’ha de replantejar, i estic
pensant fins i tot en les relacions amb l’empresa privada que
tenen dins la conselleria, amb la feina que fan de clubs de
producte, de meses, de fòrums..., i ho dic perquè he estat veient
les actes d’aquestes meses i he vist alguns d’aquests fòrums i no
he vist mai cap referència precisament a aquesta qüestió, és a
dir, no he vist -per ventura no m’ha arribat, no ho sé- cap
preocupació per aquest tipus de producte turístic, perquè és un...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, que ja ha sobrepassat el temps.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, president. És un producte turístic, es comercialitza, es fa,
es comercialitza i es ven. Llavors no he vist cap menció sobre
aquesta qüestió i crec que seria bo. Llavors jo tenc una qüestió,
és a dir, l’empresa privada dins les estructures de la conselleria,
per aportar, ja que no aporta ni un euro i tots els recursos els
posa l’administració, per aportar dades concretes de la situació,
(...) el carrer, de zones turístiques, seria desitjable, i això tampoc
no veig que passi. Llavors entenc que haurien d’aprofitar potser
d’una altra manera aquesta experiència privada per fer front a
aqueixa actuació i abordar-la perquè és realment molt negativa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Bon dia, conseller, i la part del seu
equip que l’acompanya avui. Des del Grup Parlamentari MÉS
ens agradaria aprofitar aquesta compareixença, i ja li vaig fer un
avanç l’altre dia, no tant per parlar, diguem, des del punt de
vista del sensacionalisme de tot el que ha ocorregut aquest estiu
al voltant de Magaluf, d’allò que ha estat notícia, i que quan no
ha estat notícia també ha passat, tot i que sí és ara quan han
botat les alarmes amb el mamading i altres excessos, i que pens
que tanmateix ningú dels que som en aquesta sala no
comparteix, independentment de les seves conviccions morals.
Seria un error centrar la compareixença en aquestes qüestions,
sobre aquest Magaluf estigmatitzat, moltes vegades, sobretot, a
la premsa britànica, i cada vegada més en termes generals
identificat amb Punta Balena com a fotografia d’aquests
excessos, un Magaluf que tanmateix per al nostre grup
parlamentari no és el problema sinó que és la conseqüència, i és
sobre això sobre el que ens agradaria centrar aquest debat, i que
intentàssim fer un debat constructiu al respecte.

Magaluf no és el problema sinó la conseqüència, i aquesta
és la meva primera pregunta, i pos preguntes que són per a
vostès però són una mica per a tothom; per què és la
conseqüència?, o la conseqüència de què?, i el primer que
voldria dir és això: tothom té clar que Magaluf és una destinació
turística madura, com la Platja de Palma, com Cala Major, com
allà on va començar el bum turístic ara fa ja pràcticament 50
anys. De totes maneres quan parlar de zones turístiques madures
pareix que ho plantejam des d’un punt de vista naturalista, tots
envellim, tots maduram, però evidentment si un es cuida tarda,
diguem, més a madurar o no envelleix tan ràpidament, i, clar, la
maduresa o la immaduresa depèn o implica molt..., o tornam
més madurs o més vells o més obsolets, si podem trobar un
adjectiu per poder parlar de Magaluf, sobretot quan no es
reinverteix. Aquí he estat cercant per internet estampes de
Magaluf dels anys seixanta i setanta; no sé si els sona aquesta,

que era el Royal Magaluf, que ja en els anys setanta a full, a
tota. 

Quantes vegades, d’això que es va deixar fer en primera
línia i pel que han passat milions de turistes, quantes vegades no
s’haurà amortitzat això?, i segurament si s’hagués reinvertit
més, no ara i en un determinat sentit, sinó abans, idò potser
hauríem madurat d’una altra manera, Magaluf, perquè al final
quan parlam de zona madura al final parlam de zona degradada,
i és una zona degradada perquè no hi ha hagut reinversió. Això
ha estat, des del punt de vista privat, una màquina de fer
doblers, sobretot uns han fet més doblers que els altres, i
evidentment això, gràcies per exemple a la seva declaració
d’interès autonòmic, sé que l’estiu passat en una sola operació
immobiliària va guanyar 33 milions d’euros, només això. No sé
què ha reinvertit aquest grup en totes aquestes dècades, el que
sí sé és quantes vegades ha amortitzat aquella inversió inicial
que va fer.

Això s’agreuja quan a més hi ha un abandó de les
administracions, que igual que des d’allò privat es veu com una
màquina de fer doblers, també a vegades les administracions, i
particularment els ajuntaments, ho poden veure, sobretot allà on
hi ha zones turístiques, com una màquina d’ingressos:
contribucions, impostos, etc., etc. No hi ha en la nostra opinió,
ni hi ha hagut, ni ara ni en altres legislatures -ho dic per si es vol
estalviar entrar en el joc de retrets-, un lideratge, un autèntic
lideratge públic a l’hora d’abordar aquestes qüestions. 

Vostès diran: “Abans no hi ha havia res; nosaltres almanco
hem fet la declaració d’interès autonòmic”; i jo li diré també que
donar facilitats a un projecte privat de reconversió no crec que
sigui la reconversió que faci falta, almanco en conjunt. Potser
algunes coses d’un projecte privat poden contribuir a una
reconversió integral, total, global d’una destinació, d’un indret
com és la platja de Magaluf. Però per què ara i per què allà i per
què en aquesta línia? Sobretot pinten o han de pintar qualque
cosa les administracions, a part de facilitar les inversions
privades?, perquè si no, no parlam de reconversió d’una zona,
parlam de reconversió d’un negoci privat, que és molt legítim,
per això evidentment des del punt de vista privat cadascú mira
pel seu negoci; si a més l’administració em dóna facilitats,
fantàstic, però quina és la meva responsabilitat quan he estat 50
anys sucant aquell lloc?, per molts de milions que posi ara
damunt la taula, i supòs que vostè donarà xifres. Jo sobretot
prenc nota del que han guanyat i del que continuen guanyant
gràcies a aquesta declaració.

En tot cas intentem, a més..., a part d’abandó hi ha hagut
connivència, i ara aquest estiu, per ventura la novetat en la part
sensacionalista de la qüestió, és que crec que s’ha romput
d’alguna manera aquest pacte de silenci que hi havia al voltant
de Magaluf entre l’ajuntament i el Govern; de Punta Balena cap
aquí era cosa de l’ajuntament, i jo no em fic amb el que tu fas
amb la declaració d’interès autonòmic del Mallorca Wave
House cap allà. Això és així i és vox populi. Per tant... Ara és
bo, s’ha romput aquest pacte de silenci, intentem aprofitar això
com una oportunitat per parlar de reconversió de veres.
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Segurament Magaluf és conseqüència d’altres coses.
Magaluf fa 30 o 40 anys no era cap problema; era un perfil de
turisme familiar, britànic, que evidentment els britànics,
sobretot segons quins perfils de turistes, munten un poc
d’embull; d’això també sempre n’hi ha hagut a Magaluf, no al
nivell que hi ha ara ni molt manco, però també, per moltes coses
que facem aquí, també hem de ser conscients de les limitacions
que tenim, que quan venia un turisme familiar britànic de classe
mitja o de classe treballadora, que la seva diva Sra. Thatcher es
va carregar en els anys vuitanta, idò això també fa que els que
vénen, com que són els fills i els néts d’aquella gent que venia
a Magaluf en pla turisme familiar, idò han empitjorat molt les
seves condicions de vida, i per tant no és tampoc el mateix perfil
de turista, i també millorarà el perfil de turista no tant perquè
canviem o ens tornem més selectius amb l’origen o més
classistes, sinó perquè millorin les condicions de vida a altres
indrets d’Europa i particularment en el Regne Unit. Però, bé,
això ja escapa un poc de la nostra mà.

La segona qüestió és si allò que s’ha posat damunt la taula,
aquest projecte, aquesta declaració d’interès autonòmic i altres
coses que s’estan fent, és el que fa falta per superar aquest
Magaluf que tenim avui en dia, i nosaltres pensam que no, i els
diré per què. Primer per això, perquè un projecte de reconversió
no pot ser només una idea privada de reconversió d’un senyor,
que pot ser molt legítima, que pot interessar a l’administració,
però que l’administració ha de fer qualque cosa més, que no es
poden promocionar o facilitar bolets de qualitat -i m’estic
referint a la declaració d’interès autonòmic- a la marina de
Magaluf que hi ha darrere, al projecte que vendrà ara del Sr.
Cursach i del Sr. Matutes, perquè en la mesura que tu
promocionis això però no pensis en tot allò altre i en el conjunt,
que ells no hi pensaran, ells només pensaran en el seu model de
negoci, Magaluf i particularment Punta Balena i la segona i la
tercera línies de Magaluf es continuaran degradant i això anirà
a més, i per això ha anat a més aquest tipus de turisme a
Magaluf en els darrers temps, més enllà que ara tots aquests
excessos d’aquest estiu i el que ha transcendit fins i tot li hagi
donat una certa promoció per a aquest perfil concret. Però sí
promocionam grans bolets, amb grans inversions o petites
inversions, però no pensam en el conjunt, Punta Balena com a
focus, com a fotografia que no ens agrada a ningú anirà a més,
i no vull justificar el que passa allà però, clar, la gent se cerca la
vida.

Segona qüestió, per anar acabant. No és turisme de qualitat
el que més gasta. Un rus gasta més que un britànic,
evidentment, però si la diferència és que uns s’engaten amb
cervesa i els altres es dutxen amb Moët Chandon, que és el que
se suposa que s’està promocionant a la zona de la declaració
d’interès autonòmic, al carrer és el mateix. Per a nosaltres no és
turisme responsable ni és turisme de qualitat perquè gasti més;
al final és un tipus de turisme igualment d’irrespectuós amb els
veïnats, amb els residents i amb l’entorn.

No és vàlid, per reconvertir una zona madura, allò que s’està
intentant fer amb la declaració d’interès autonòmic i amb la idea
que duen molts de grans hotelers i que volen retornar aquí del
Carib. Nosaltres vàrem balearitzar el Carib, i ara del Carib ens
torna aquí el model de negoci resort, que en termes de negoci
turístic és implantar aquí, que això no és Punta Cana, això és
Mallorca i aquí el negoci està molt repartit -hi ha grans hotelers,
hi ha petits hotelers, hi ha milers de petites empreses i centenars
només a Magaluf i Punta Balena-, el model resort és en termes
de negoci “tot el negoci és meu”, i això no es pot implantar aquí
i sobretot no el poden acompanyar ni el poden facilitar les
administracions. És molt legítim, però si no com a mínim
compensin de qualque manera.

Jo crec que no només no fan res en termes de gran política,
i quan parl de gran política m’estic referint a això, sinó que a
sobre quan tenim quatre dures en termes d’inversió pública
indirecta, per exemple Consorci de bossa de places allà, idò ens
limitam a fer un projecte com ara el bulevard de Magaluf, que
supòs que s’ha oblidat d’anunciar o supòs que l’anunciarà ara,
1.400.000 euros, que van molt bé al projecte de remodelació seu
del Sr. Escarrer amb la declaració d’interès autonòmic, però
potser és el que més convé, el més urgent i el més prioritari per
invertir a Magaluf ara que hi ha tot aquest embull?, o li podríem
donar una destinació? Lo dejo caer, però a això em referesc. O
sigui, acompanyam, amb l’excusa a vegades que no tenim
doblers públics, però quan n’hi ha els regalam a qui du el
projecte privat sense pensar que hi ha un conjunt, i que a més
aquests ja estan fent molt de negoci, ja, amb el que guanyen ja
ho podrien fer ells.

Convertir Magaluf en una platja d’elit model Miami Beach,
això no...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. ...no és un eslògan meu sinó que són paraules del Sr.
Escarrer quan vostès varen donar el vistiplau a la seva
declaració d’interès autonòmic, no és el futur, igual que pensar
només en el turisme rus perquè gasta tampoc no és el futur,
perquè només enguany ha baixat un 35% el turisme rus a
Mallorca. El futur passa, en la nostra opinió -i vaig acabant-, per
inversió privada, evidentment, però per inversió privada amb
responsabilitat, per lideratge públic, que el trobam a faltar, a
part d’acompanyar aquests projectes, i per comptar amb tothom:
amb els petits hotelers, amb els petits comerciants, amb
residents, que en queden encara, d’indígenes, a Magaluf, en
queden; en conec algun que fins i tot ha nascut en el carrer
Punta Balena. Si no es fa tot això idò evidentment Mallorca i
Magaluf poden tornar com Punta Cana: del Mallorca Wave
House cap allà posarem una tanca i el turisme tronat a un costat
i el turisme de luxe a l’altre, però jo crec que això no és el futur
que ens convé, ni a Mallorca ni a ningú, ni en termes d’imatge,
i sobretot en termes de prosperitat compartida, que és per a allò
que hauria de servir el turisme. Moltes gràcies.



880 TURISME / Núm. 65 / 18 de setembre del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Bosch, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. En primer lugar, en nombre de mi
grupo parlamentario, queremos dar la bienvenida al conseller y
al equipo que le acompaña, así como agradecerles hoy su
presencia aquí.

Acabamos de escuchar como ante una incidencia que por su
eco mediático dañaba injustamente la imagen turística de
Baleares, el gobierno popular actuó de manera rápida y
contundente, como requiere este tipo de situaciones, tal y como
acaba de relatar el conseller. Ahora bien, lo que no podemos es
ser hipócritas y pretender que ha sido en esta legislatura cuando
ha surgido el problema de Magaluf, porque todos los aquí
presentes sabemos que no es cierto, como también sabemos que
ese turismo de drogas, alcohol y sexo no cabe en el modelo
turístico del Partido Popular. Si algo ha caracterizado a la
Conselleria de Turismo a lo largo de esta legislatura ha sido la
claridad y la firmeza en su hoja de ruta por reposicionar
Baleares a través de la calidad.

La realidad de los últimos años mostraba que la industria
turística balear, aunque sea un destino obviamente consolidado,
se encontraba en una situación de pérdida de competitividad que
requería la adopción de medidas que afrontaran el problema,
pero desde un punto de vista estructural y no meramente
coyuntural. 

Otros países del entorno mediterráneo, como Turquía,
Grecia, Croacia, Marruecos, etc., han apostado por el turismo
como fuente de ingresos y han desarrollado zonas turísticas con
importantes incentivos fiscales a la inversión, lo que ha
facilitado la construcción de una nueva planta que competía
claramente y en situación ventajosa con la industria de las Islas
Baleares tanto en calidad, por ser más moderna, como en buena
rentabilidad, porque tienen una estructura de costes y unos
márgenes de beneficio más atractivos para la inversión; además
ha habido una gran concentración de empresas turísticas
emisoras en los últimos años, lo que ha provocado que el
mercado de los operadores turísticos se encuentre concentrado
en tres o cuatro grupos importantes a escala europea, lo que les
daba una posición de oligopolio ante la que el mercado
receptivo de destino tenía poca capacidad de actuación, y el
turismo y sus condiciones venían más bien impuestos por el
ramo emisor.

Por otra parte, la escasa competitividad de la industria
turística de las Islas Baleares se había visto agravada por el
hecho de que durante años el cumplimiento de la normativa que
afectaba al sector encarecía enormemente la explotación de la
industria turística en un escenario en el que los costes subían y
los ingresos descendían lo que, junto con unas perspectivas cada
vez más inciertas, incentivaba poco a la inversión. Todo esto
hizo que, de forma generalizada, para frenar la disminución del
margen de beneficios no se llevaran a cabo inversiones para
mejoras y modernización en los diferentes establecimientos, lo
que se manifestaba en una reducción de la calidad y la imagen

de parte de la planta turística atrayendo, consecuentemente, otro
tipo de turismo. 

¿Qué se hizo ante ello durante años anteriores?, ¿qué se hizo
en concreto durante la legislatura anterior? Desde luego se
intentaron cosas, sin duda, pero cuando no has diagnosticado
bien cuál es el problema no puedes aplicar la solución correcta,
y efectivamente así fue. Un problema de este calado, en el que
el grueso de la planta hotelera permanece sin modernizar desde
hace años y sin atreverse a invertir, no se podía solucionar
parcheando. Ha sido este gobierno del Partido Popular el que ha
adoptado medidas y ha incentivado la inversión en el sector de
la industria del turismo balear con el fin de recuperar esa
competitividad que requiere nuestra principal fuente de ingresos
-el turismo-, y todo ello además sin coste alguno para los
ciudadanos, la Ley de turismo, el Plan Integral de Turismo, el
Decreto Ley de la Playa de Palma, el Decreto de medidas
urgentes para la reconversión de zonas maduras, la declaración
de zona madura de la Playa de Palma, todo ello en
cumplimiento del programa electoral revisando la legislación y
desarrollando y actualizando la normativa adaptándola a las
nuevas necesidades de acuerdo con las demandas de la iniciativa
privada y en permanente diálogo con ella.

El Partido Popular sí cree, como ha dicho o ha utilizado el
Sr. Abril el verbo "pintar", el Partido Popular sí cree que la
administración pinta porque la administración es la que marca
el marco legal, la que establece la seguridad jurídica y la que
dicta las normas con las cuales se puede desarrollar el
crecimiento y el desarrollo turístico. Si la oposición se hubiera
leído bien la Ley de turismo sabría que esta ley otorga un plazo
de cuatro años a todos aquellos establecimientos de una y dos
estrellas y una y dos llaves para su modernización. Miren si
pinta la administración, es la que obliga a modernizarse a todos
aquellos establecimientos que se habían quedado obsoletos y
que además estaban haciendo que Baleares perdiera calidad y
prestigio.

La nueva legislación obedece a esa intencionalidad de dar un
nuevo impulso a la industria del turismo. El Partido Popular ha
establecido los cuatro ejes para ello: fomentar la competitividad,
promover la diversificación de la oferta turística, promover el
desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de calidad, y
consolidar la imagen y la visibilidad de Baleares como un
destino sostenible y de calidad. 

Pese a estos datos positivos, que muestran la evolución
favorable de nuestra industria hacia un turismo de prestigio, el
buen nombre de las Islas fue manchado recientemente este
verano por acontecimientos en una zona específica de Mallorca.
El Gobierno, de manera inmediata, puso en marcha todos los
mecanismos de los que dispone para erradicar actitudes
incívicas, así como para limpiar nuestra imagen. Como ha dicho
el conseller, anunció la creación de un frente común entre todas
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las instituciones con competencias para cortar prácticas
intolerables y una campaña dotada de medio millón de euros en
el Reino Unido y entre los británicos que visitan las Islas, se ha
creado el grupo de trabajo al consejo asesor, se está ultimando
el código de las buenas prácticas, etc., pero sobre todo sólo en
Magaluf tanto las consellerias de Turismo, Trabajo y Salud han
llevado a cabo un total de más de 400 inspecciones. Esto sí es
trabajar por la calidad de las zonas, demostrando así, una vez
más, que la calidad y la buena imagen de Baleares es primordial
para el Partido Popular.

Lo que no tiene este gobierno es una varita mágica, los
cambios importantes no tienen lugar de la noche a la mañana,
estamos en un proceso de metamorfosis que todavía no ha
acabado, poco a poco irá desapareciendo el modelo obsoleto a
medida que se vaya implantando el nuevo, es como la
recuperación económica, cuando uno ha tocado fondo con
45.000 personas que perdieron su empleo en Baleares durante
los últimos cuatro años la recuperación es lenta, hay que crear
herramientas para que sea posible decidir cuál es el marco legal
adecuado y aplicarlo dando seguridad jurídica y estabilidad para
que la confianza empresarial se traduzca en inversión y, por lo
tanto, en empleo, y lo estamos consiguiendo, el Partido Popular
lo está consiguiendo, tanto en el marco económico, que he
puesto anteriormente ejemplo con 20.000 parados menos
respecto a la época del pacto, como con el turismo, donde la
normativa ya ha empezado a dar sus frutos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar les preguntes
dels que l'han precedit té la paraula el Sr. Jaime Martínez i
Llabrés, conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, president. Bé, jo, en primer lloc, podria estar
d’acord amb molts d’aspectes que vostès han comentat, que ara
els diré, però és que no hi ha manera que vostès també acceptin
tota una sèrie de coses que han suposat un abans i un després en
el model turístic d’aquestes illes, i jo els agrairia que si hem
d’apostar i hem de parlar del futur del turisme, idò, acceptem la
realitat i no neguem les dades que el Sr. Abril, a més, ha parlat
que donaré dades i lògicament donaré dades, però que són dades
irrefutables i, per tant, que donen la raó que aquest govern va
pel bon camí d’un model turístic de competitivitat, de
reposicionament, de qualitat, etc. Per tant, els demanaria el
mateix exercici de responsabilitat que faig jo de certs aspectes
amb què podem estar d’acord, perquè a més són aspectes
històrics, que el fessin vostès. 

Faré el repàs de tota una sèrie de dades que corroboraran un
poc el que he fet en la primera intervenció i després, també, els
comentaré altres qüestions que han posat damunt la taula. 

Jo entenc, i a més ja no només és un tema subjectiu sinó que
és un tema de dades, que hem passat d’una inactivitat, 2007-
2011, en tema turístic a una acció dirigida a un canvi de model
turístic absolutament imparable. El model turístic definit a la llei
l’any 2012, per exemple, ens han deixat més de 250 increments

de categoria, que ho hem dit ja moltes vegades, sobretot a quatre
estrelles i quatre estrelles superior. I a Magaluf també. S’han
realitzat inversions sobretot a la planta d’allotjament de més de
500 milions d’euros i hi ha expedients en tramitació per a aquest
hivern, que serà un hivern on s’incrementarà exponencialment
tota aquesta inversió, basta veure les dades dels propis
constructors que diuen que estam en dades de l’any 2007, que
hem recuperat part del que hem perdut, i això és gràcies a
l’activitat constructora en establiments turístics. Per tant, no són
xifres de la Conselleria de Turisme sinó que són a la realitat del
carrer. Per una banda, totes aquestes inversions han suposat
aquestes millores i moltes d’elles amb reformes integrals en més
de 300 establiments. 

Només per referència, no m’agrada fer comparacions, però
és que a vegades som d’on venim i, per tant, jo crec que és molt
important saber què hem fet fins a un cert moment per entendre
per què som a un punt o a un altre avui en dia. Els anys 2009 i
2010, per exemple, es varen fer 58 reformes d’establiments i
només quatre establiments varen augmentar de categoria. Parl
de Mallorca, dades de Mallorca. 

S’ha reactivat, parlàvem de la borsa de places, és
importantíssim, i ho comentàvem, que no només és l’acció i la
inversió privada sinó que hi ha d’haver aquest lideratge de
l’administració pública, que jo crec que està més que demostrat,
vull dir, una llei de turisme, un decret llei de la Platja de Palma,
un decret llei de zones turístiques madures, un reglament que en
dos anys tendrem damunt la taula que, a més, inclourà temes
que mai abans no s’havien inclòs, idò, amb la borsa de places,
aquest lideratge també amb la borsa de places s’ha reactivat
aquesta legislatura. El 2011, per exemple, es varen regularitzar
108 places hoteleres, l’any 2012, 1.941, el 2013, 760 i el 2014
ja en duim regularitzades 681. Això ens ha permès que amb tots
aquests ingressos es facin una sèrie de projectes que van
sobretot destinats a moltes d’aquestes zones turístiques
madures. 

Al final, també m’agradaria perquè al Sr. Abril que diu, per
exemple, que el Bulevard de Magaluf i per què ha de ser allà o
no ha de ser allà, idò, jo li recordaré que hi ha un consorci on hi
ha la conselleria, el consell insular, els sindicats, la patronal, que
són els que decideixen quins són els projectes que s’han de dur
a terme. Per tant, no és una decisió unipersonal de ningú, en
altres moments sí que es varen prendre decisions unipersonals
de segons quin tipus de projectes, i en aquests moments no, en
aquests moments són consensuades i en el marc d’un consorci
on hi ha tota una sèrie de patronals i administracions que tenen
veu i tenen vot.

No li faré la relació dels projectes que duim a terme perquè
ja ho saben, però, a més, hem tret una nova convocatòria l’any
2014 d’inversions en la borsa de places i s’han aprovat ja
inicialment 39 projectes de 21 ajuntaments. Vol dir que aquesta
inactivitat en inversió pública de zones turístiques que hi havia
fins ara s’ha desbloquejat gràcies a aquesta reactivació de la
borsa de places i gràcies a aquestes convocatòries que hem fet
a la junta rectora.
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El canvi de model turístic és especialment important en
aquestes zones madures, com he dit abans, que són per
excelAlència aquestes tres, Magaluf, Platja de Palma i Sant
Antoni, que ja ho eren la passada legislatura, però vostès no
varen fer en aquest aspecte. M’agradaria tornar a recordar que
des de Calvià no només, no només Palmanova, Magaluf, sinó
que també Peguera, també Santa Ponça apostaven per una
rehabilitació integral i no es va voler entrar a desenvolupar el
projecte. 

En aquesta legislatura s’ha inclòs com a projecte pilot
Magaluf, figura així en el Pla Integral de Turisme, com a zona
madura, com a projecte pilot, i s’ha fet ja la solAlicitud, l’estam
tramitant, en aquests moments està en la fase que l’ajuntament
presenti la documentació que hem demanat per acabar de
declarar-ho com a zona turística madura, i això permetrà una
sèrie d’accions no només de la iniciativa privada sinó també de
l’administració per poder encarar aspectes que fins ara no es
poden encarar. També han fet la solAlicitud Peguera i Santa
Ponça i podran ser objecte d’aquestes inversions, d’aquests
convenis, d’aquest reposicionament de tot el sector privat
gràcies a això.

S’ha fet amb altres zones turístiques, és a dir, la conselleria
ha desenvolupat projectes pilot de Sant Antoni, de Cala’n
Bosch, d'Es Pujols, de Magaluf, és a dir, estan desenvolupades,
estan posades damunt la taula, ha servit la Llei de zones
madures per reactivar això i a partir d’aquí, totes les
administracions s’han de posar en el mateix sentit.

El futur, deia també el Sr. Abril, passa per la inversió
privada, lògicament, pel lideratge públic i per comptar amb
tothom, és a dir, precisament és el que fa aquest govern, s’ha
reactivat com mai la inversió pública, s’ha liderat com mai el
sector turístic. Com es fa aquest lideratge? Aquest lideratge s’ha
de fer amb diàleg, amb consens i sobretot amb eines
legislatives. Totes aquestes eines són les que han permès també
que aquesta iniciativa privada tengui confiança, tengui seguretat
jurídica i aposti una altra vegada per reposicionar els seus actius
en aquestes illes. 

A Platja de Palma, posant un altre exemple de l’abans i el
després, idò, segurament avui no estaríem parlant de la situació
a què hem arribat, que gràcies a Déu probablement en poc
temps ja s’ha aprovarà definitivament el Pla de Rehabilitació
Integral de Platja de Palma, després d’onze anys, perquè la
passada legislatura es varen fer moltes coses, a part de
paralitzar-ho perquè era un projecte absolutament inviable amb
més de 1.400 alAlegacions, això és el consens de què vostès
també parlen, es varen fer, sí, es varen condicionar unes oficines
per més de 400.000 euros, això és una inversió productiva
fantàstica; es varen gastar més de 6 milions d’euros en projectes
i estudis per un PRI que després es va suspendre i que hem
hagut de començar de zero, però probablement enguany
tendrem un PRI i, per tant, podrem encarar... perquè aquest
problema de Magaluf, que jo agraesc que al final haguem
centrat el tema en el model turístic de les Illes Balears perquè
centrar-ho en aquests fets que absolutament, i tots estam
d’acord, són absolutament denigrants, reprovables, etc., ens hem
de centrar en una altra cosa perquè ens basta segons quin tipus
de premsa groga com per fer política groga. Per tant, jo agraesc
des d’aquí que tothom haguem també centrat el tema en el tema
del model turístic.

Dic, si haguéssim destinat a Platja de Palma, per exemple,
aquests 6 milions d’euros no en estudis ni projectes, que no han
servit, sinó en inversió productiva, idò, tal vegada també
haguessin canviat o haguessin començat a canviar qualque cosa.
6 milions d’euros que són 1.000 milions de les antigues
pessetes, que no és cap doi. 

Aquesta legislatura també s’ha aprovat el Decret Llei de
Platja de Palma, el Decret Llei de zones madures i després
d’onze anys, com he dit, tenim aprovat el Pla de Reforma
Integral, provisionalment, on, per cert -tornam a parlar de
consens i diàleg-, s’han incorporat el 70% de les alAlegacions
que s’han fet al text i a la documentació.

Pel que fa a Sant Antoni, que és una altra de les zones
madures que crec que s’ha d’encarar, també s’ha inclòs en el pla
integral com a zona pilot i tenim en marxa un projecte,
coordinadament amb l’ajuntament, de la Badia de Sant Antoni
identitat d’un espai públic, i des de l’ajuntament es fa feina per
desenvolupar al màxim aquestes idees. Crec també recordar que
la passada legislatura fins i tot es va firmar un conveni per
desenvolupar qualque tipus de projecte que va acabar en no-res.

Per tant, a mi m’agradaria tornar confirmar que en aquest
sentit nosaltres volem fer feina a mig i a llarg termini i, per tant,
feim feina en el Pla Integral de Turisme 2015-2025 sense
oblidar el que hem fet fins ara amb les eines legislatives que
hem posat en marxa. 

Entrant en els temes concrets que han posat damunt la taula
on la Sra. Oliver ha parlat de la inactivitat de l’administració, de
la tolerància, de la inacció, jo crec que és absolutament tot el
contrari, independentment de la discussió de les competències,
que jo en aquests moments les úniques que tenc també són del
Govern, per tant, no podré entrar en el tema municipal, jo li
diria que vostè és absolutament conscient de la capacitat de les
administracions, perquè l’any 99 vostè estava com a secretària
general tècnica a la Conselleria de Turisme i, per tant, era la
responsable fins i tot de les sancions dels expedients que es
poguessin obrir, per tant coneix el tema perfectament, i l’any
2007 era al consell insular, que si em diu que tenien
competències, deu saber també la situació real de la zona i com
es podia actuar i sabrà que la inactivitat ara no és certa, és a dir,
s’han fet i es fan unes campanyes d’inspecció molt més potents
que es varen fer en qualsevol moment, i vostè té les dades.

Després, ha comentat també que hem estat noticia per
aquests fets puntuals a tota Europa, que si la companya i el codi
idò poden ajudar, però no solucionen el problema, lògicament
aquí li don la raó, el problema el soluciona el model turístic i si
haguéssim implantat un model turístic fa més anys avui estaríem
un poc millor. Jo crec que amb dos anys tenir, ... i m’agradaria
centrar també que el problema de Punta Balena és un problema



TURISME / Núm. 65 / 18 de setembre del 2014 883

 

puntual de la zona de Calvià i de la zona de Magaluf, és un
carrer amb molts d’establiments, amb molts d'establiments
turístics d’oci i d’entreteniment, però és un carrer, és una part
petita de les places turístiques que hi ha a la zona de Magaluf,
i crec que és responsabilitat de tots defensar les nostres
marques, no és una obligació d’aquest govern defensar les
marques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i les
marques, com vostè sap perquè va ser consellera de Turisme i
va ser secretària general de Turisme, sap que les marques en
aquest cas de segons quins municipis, com és Magaluf, Santa
Ponça, Alcúdia, Peguera, són marques igual de potents, igual
d’importants a segons quins mercats emissors i, per tant, entenc
que aquí tots hauríem de fer un exercici de responsabilitat per
defensar-les, independentment de fer un control de l’oposició a
segons quins fets puntuals. Perquè ens trobam que mentre
nosaltres intentam canviar el model, nosaltres intentam que els
nostres mercats emissors no tenguin segons quin tipus
d’informacions, jo diria falses o diria que puguin generar
alarmes, ens trobam que programes nacionals -bé, és per
nomenar-los de qualque manera, perquè jo, la veritat,
desgraciadament, tenc l’obligació de veure el programa que
molta gent d’aquí el va veure, però desgraciadament, això, és a
dir, va ser absolutament, per a mi, denigrant veure com es podia
tractar un tema de qualcú que no coneix el tema i es va fer la
propaganda que se’n va fer d’això-, però el que vull dir és que
és responsabilitat de tots, crec, defensar cada una de les nostres
marques.

I el que entenc que no ens podem trobar és que, Sra. Oliver,
vostè, a unes declaracions a nivell nacional, digui: “Aquí
nosotros tenemos muchos hoteles, ustedes lo saben, y se dan
casos de personas que se tiran por el balcón”. Jo crec que això
no ens ajuda a defensar les nostres marques, no ens ajuda gens.

Una altra cosa que vostè diu a nivell nacional: “Lo que sí
vimos es que muchas personas trabajaban ocho y diez horas
con contratos de cuatro horas”. Però, com es pot dir això, però
com es pot dir això! Em sembla absolutament irresponsable i
això és el que fa mal també als nostres mercats emissors; a un
mercat nacional, on, gràcies a Déu, després de sis anys,
nosaltres recuperem, i després de baixar 2 dígits encara el darrer
any, enguany recuperem gràcies a les accions que aquest govern
va posar en marxa l’any passat. Això pot estar segura que no ens
ajuda a recuperar el perdut la passada legislatura.

I el Sr. Abril, en aquest fantàstic programa que varen emetre
l’altre dia, en el qual, per suposat que no hi vaig participar, el
presentador va dir que el Govern no havia volgut donar el seu
punt de vista. Quin punt de vista? Era absolutament fastigós!
Vostè va dir, entre d’altres coses, i li dic, a nivell nacional no
crec que ajudi absolutament en res, va dir, bé, que ho ha tornat
dir avui: “Magaluf es la consecuencia de lo que está pasando
en Baleares a nivel de modelo turístico. A las grandes cadenas
hoteleras, que son un lobby, no sólo local, sino a nivel
mundial, Sol Meliá, Barceló, Matutes -que aquestes marques,
no ho oblidin, a part de les marques com són les nostres
destinacions, aquestes marques ens fan ser absolutament
competitius i ens posen a segons quin nivell-, y lo que está
haciendo es potenciar todo el negocio para ellos, grandes
hoteles con todo incluido.”

Li he respost una pregunta fa uns dies, és a dir, el tot inclòs
ha baixat, el tot inclòs ha baixat i ha baixat gràcies a les eines
legislatives que hem posat en marxa, gràcies a la pressió que es
fa, per exemple, a Magaluf, amb grans inversions de Sol Meliá,
de Vivahotel a Sa Marina, que vostè també va criticar en aquest
programa, sembla que no vol hotels de cinc estrelles, semblava
al final que defensava l’oferta que aquest senyor sí que ens feia
promoció; el tot inclòs baixa, baixa, i gràcies a aquestes
reinversions.

És que com podem dir que no volem que els nostres
empresaris guanyin doblers? És que com més doblers guanyin
més reinversió faran i més funcionarà el tema i més les dades
que tenim de creació de feina, etcètera, millorarà, sense cap
dubte. Això és prosperitat compartida. No són, és a dir, no és un
concepte, al final això han de ser dades, no podem parlar de
conceptes, sobretot en l’únic que ens fa que puguem ser al
capdavant a nivell nacional.

“El problema es que en plena temporada no bajamos de los
más de 100.000 parados”. I d’on treu aquesta xifra? 100.000
parados? Això no és així. És a dir, ens fem una publicitat, i jo
ho torn dir, és responsabilitat de tots al final, no només del
Govern, no només del Govern, per favor, és responsabilitat de
tots! I no només dels grups polítics, dels empresaris, dels
mitjans de comunicació, absolutament de tots, perquè tots vivim
d’això, del turisme.

“Las grandes cadenas pueden hacer de todo, pueden vender
excursiones y montar un SPA”. Gràcies a Déu que hi ha serveis
de qualitat en els hotels, és que per això cream producte turístic
també. I no li llegiré el que va dir el cap de l’oposició de
l’Ajuntament de Calvià, perquè també va quedar descansat.

Jo crec que és important que entre tots siguem responsables
i defensem les nostres marques, les nostres destinacions,
independentment que aquests problemes que trobam els hem
d’encarar i solucionar.

Sra. Oliver, em diu que el turisme familiar n’hi ha menys a
la zona, no sé aquesta xifra d’on la treu, però no és així, és que
no és així! I a més, vostè sap que a la frontera de Punt Balena hi
ha Palmanova, que no té res a veure amb aquesta zona i és
absolutament familiar, i el turisme familiar dins Magaluf, també
l’oferta -és ver que hi ha adults only en segons quines coses-,
però s’ha creat un establiment turístic només per a famílies, que
és el Katmandú, que diferents empresaris, que vostès sempre
parla de tot inclòs, doncs empresaris d’allotjament amb
empresaris d’entreteniment han arribat a acords per
desenvolupar projectes conjunts. I això sap per què és? Això és
gràcies a la llei també, a la Llei de turisme.

Jo, parlar, a més, d’aquesta oferta o d’aquest tipus de
producte, com si hagués comparegut ara, tampoc no em sembla
responsable, i vostè ha estat dues legislatures, una al consell i
una a la Conselleria de Turisme, i sap perfectament que això
sempre ha existit i que mai no s’ha fet res. I per tant, avui és
més complicat actuar, però fa dos anys que aquest govern actua
en això. I això, al final són dades i són dades irrefutables, i és
així. Què han tengut més ressò segons quines coses?
Absolutament. Que haurien d’estar tancats aquests establiments
que han permès això? Absolutament.
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Jo li dic que si tengués les eines legals perquè estiguessin
tancats, avui estarien tancats aquests establiments. Em sembla
una vergonya! Em sembla una vergonya que hi hagi empresaris
que puguin fer aquestes actuacions, em sembla denigrant i em
sembla impresentable que hi hagi turistes que venguin aquí a fer
això! Bé, però gràcies a segons quines eines nosaltres intentam
canviar-ho.

Em parlava d’empresaris, de les declaracions dels
empresaris, és que l’empresari que pugui dir segons quin tipus
de missatges és que sobra, jo ho he dit aquest estiu, és que
sobren segons quin tipus d’empresaris, és que sobren. Quina
pressió podem fer? La pressió de la qualitat, de la
competitivitat, del reposicionament, de producte, etcètera, això
és el que podem fer nosaltres.

I amb el tema de fòrums i meses, totalment d’acord que hem
d’involucrar tothom; són fòrums i meses que són voluntaris,
nosaltres incorporam absolutament tothom, perquè, a més,
pensam que tot, no només, és a dir, el futur que puguin tenir els
productes, la diversificació del producte turístic, sinó la solució
de fets com aquest, venen de la implicació absolutament de tots
els agents d’aquí.

I al Sr. Abril, jo li neg la major una altra vegada de què
Magaluf no és el problema sinó la conseqüència. És que
Magaluf no és el problema, clar que no és el problema, perquè
el problema és un tema puntual, és un carrer, i la conseqüència
que això no va a més, perquè es fan grans inversions, és el
model turístic, però a favor, no en contra. Per tant, aquí hi ha un
tema que crec que és així.

Ha parlat de la reinversió a les zones turístiques madures; jo
entenc, i a més crec que ho he dit sempre, és a dir, he dit sempre
que l’empresari té l’obligació de fer reinversió a les seves
infraestructures turístiques i a les seves estructures de personal,
això ho he dit sempre, i es fa. I les dades ho tornen dir, es fa. I
jo estic molt orgullós dels nostres empresaris i de les nostres
grans cadenes.

I un poc una altra vegada el discurs de la balearització, ara
és la balearització del Carib, o no sé com ho ha dit, és a dir, ho
torn dir, la Llei de turisme no ha permès ni un metre quadrat
més d’ocupació de sòl, de nou sòl rústic, zero, ha estat
reposicionament, ha estat reconversió. Amb el seu discurs
sembla que el que vol és tornar al Magaluf dels anys cinquanta,
és a dir, aniquilar l’única activitat econòmica que té aquestes
illes. No, hi ha altres opcions, alternativa zero és una, però
alternativa zero és aniquilar l’única activitat econòmica que
tenim aquí.

I pot mostrar fotos dels anys cinquanta o seixanta amb
aquests establiments, sí, però és que això va ser l’inici de la
indústria turística d’aquí, i gràcies a Déu, i gràcies a Déu. I
gràcies a Déu que tots aquests empresaris tornen a reinvertir,
aquests, a més, sobretot, aquests dos, tres anys que duem de
reposicionament i de millora, en els seus establiments. Ja
m’agradaria que es fes absolutament a tota la planta hotelera.

La declaració d’interès autonòmic, crec que també és
absolutament clar que ha donat lloc a un canvi de model de
segons quines zones, no només, no només..., em parla de la de
Meliá, però la Marina també és una declaració d’interès
autonòmic que després de 25 anys de tenir un abocador allà, en
aquest moment s’urbanitzen i executen les zones verdes i
tendrem nous establiments de cinc estrelles a Magaluf, després
de no sé quants anys, com ha passat també a la Platja de Palma.

I al final no és una idea d’un o dos empresaris, jo li torn dir,
és a dir, la idea és de l’any, com a mínim, de l’any 2009, la idea
és aquí, la rehabilitació integral de Magaluf és aquí, el seu
Govern no em va rebre, no em va rebre per explicar-los que
teníem un problema i que no era un problema municipal, era un
problema autonòmic, i no em va rebre. Hem hagut d’esperar a
guanyar les eleccions per començar a executar, gràcies a una
llei, gràcies a dos decrets-llei, a desenvolupar tot allò que ja en
el seu moment vàrem dir que era necessari per a aquestes zones.
Probablement avui, si haguéssim guanyat aquells quatre anys,
no estaríem així.

I jo crec que no m’he deixat res del que han comentat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Oliver, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. He pres una sèrie de notes del que deia,
Sr. Conseller, i crec que la realitat l’hem d’acceptar tots, tots. I
fer èmfasi també en aquesta qüestió que deia de les meves
declaracions, de la gent que es tira pel balcó, primera, són
certes, dues, estan tretes de context, i tercera, el que digui
aquesta diputada a nivell nacional, local, autonòmic o quan
sigui, intent parlar del que passa; és a dir, és ver, és que jo ho
torn dir, aquí no passa res, però és que hi ha hagut morts per
aquesta qüestió, és a dir, la manifestació famosa del vídeo, és
ver que és molt mediàtic i ha estat vomitiu, si em permet
l’expressió, al meu entendre, jo no he vist aquest programa de
la televisió perquè no he tengut ocasió, me n’han parlat i estic
a l’aguait, però amagar la realitat que desaparegui no crec que
sigui tampoc una pràctica bona, això passava un temps, amb un
altre règim polític, que s’esborrava i no existia. Això avui no és
així i, a més, aquesta manifestació del que passa a aquest carrer,
que ja passava abans, però què passa ara?, que hi ha aquestes
facilitats per la difusió que és el que tenim aquí a sobre.

És a dir, crec que hem de fer més èmfasi que això no passi,
que no a criticar, que també es pot criticar, per suposat, tothom
és lliure de criticar el que vulgui, si un ha dit o ha deixat de dir.
Nosaltres continuarem dient el que pensam que s’ha de dir i
intentarem, això sí, és ver, no fer mal; vull dir que aquesta frase,
que és vera que és certa, està treta de context.
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Però bé, dit això, crec que és vera, hi ha una sèrie de
mesures legislatives en què nosaltres ja hem dit la nostra opinió
quina era, no tornaré allà mateix, i també hi ha, però, una part
de la part pública. És a dir, la part pública què fa? Normes
legislatives, vostès han fet les que pensaven que això havia de
més bé, però això no s’acaba aquí tampoc, Sr. Conseller,
després hi ha la part que aquesta normativa, i no em referesc
només a la llei, que és una, que és important i que té moltes
conseqüències que té les que siguin, hi ha tota una normativa,
la qual, per ventura també és més municipal que autonòmica,
que s’ha d’acomplir, i aquesta és una feina importantíssima de
l’administració. I quan jo dic que no s’ha fet la feina, dic
aquesta feina exactament, perquè no basta només fer
ordenances, no basta només tenir totes les lleis, no basta fer
decrets, no basta tot això, hi ha totes unes mesures que
l’administració ha de dur a terme, les quals veig que no han dut
a terme.

I després també hi ha tota la responsabilitat privada, que
tenen la que tenen. Jo dic una cosa, si vostè diu, miri, nosaltres
hem pres mesures i ens conta les mesures que han pres, entre
d’altres inspeccions de diverses conselleries i de l’ajuntament i
de tot aquest tema, i vostè diu: i això és una mesura i ha anat bé.
D’acord, i llavors deman i per què no hem estat capaços de fer-
ho abans? Aquest és l’únic retret que faig, ho dic de forma
genèrica; és a dir, hi ha una comissió interdepartamental en el
Govern, no sé si s’ha reunit, com no s’havia reunit mai el
Consell Assessor de Turisme si em sembla que faci aquesta
menció, però és per tractar aquestes qüestions, les quals no
començaré a dir una altra vegada, que són transversals en
turisme.

És a dir, hem anat a remolc, Sr. Conseller, vostè diu: hem
redreçat el rumb. Bé, podem tenir percepcions distintes, però jo
crec que la realitat passa aquí per veure i reconèixer que hem
anat a remolc, hem anat, hem actuat quan ja hem tengut el bou
a sobre, i és així, perquè si no és així, i ara ha estat efectiu, no
hagués pogut ser abans.

Bé, jo vull dir que el retret, per dir-ho de qualque forma, és
per què no s’havia fet mai abans i no s’havia fet amb aquesta
intensitat abans i hem arribat a la situació que tenim? Això és el
que jo veig.

Les inversions que fa l’administració pública de la borsa de
places, tampoc ara no ho discutirem, però, al meu entendre, el
95% són d’àmbit municipal; és que fan falta? D’acord, però són
el 95% d’àmbit municipal i que per això havien tengut els
problemes que tenien a l’hora de formalitzar els convenis, vull
dir, ho sabem i és així. Jo no hi entraré, no em ficaré en aquest
tema, però són d’àmbit municipal.

I mesclam aquests dos aspectes, és a dir, nosaltres ho hem
fet tot perquè hem permès que la iniciativa privada dugui a
terme les seves reformes, sense entrar en aquesta qüestió, però
tota aquesta part pública, que amb aquestes municipals de la
borsa de places queda coixa, queda coixa en aquest aspecte i
queda coixa a les distintes conselleries, transversalitat, fins i tot
Govern d’Espanya, la qüestió policial, que no han sabut veure,
que no s’havien adonat, que no havien estat capaços, jo no sé
què és el que ha estat, però que no havien estat capaços de veure
que hi havia aquesta qüestió.

I si s’haguessin destinats milions defraudats l’anterior
legislatura en projectes que no interessaven ningú...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, que se li ha acabat el temps.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, president. ..., per ventura també aquestes zones madures
estarien millor.

Ara veig que s’ha fet el que es podia fer dins les mesures
possibles, però falta molta feina per fer i no ens ajuda a tapar la
realitat de cap de les maneres. Crec que és qüestió que
reconeguem, jo crec que sí que ho hem reconegut, jo entenc, la
meva percepció és que hem reconegut que hi ha tot un seguit de
qüestions per fer i jo crec que entre tots també hem vist que això
ha de canviar, que això ha de canviar i que no pot continuar així,
perquè el mostrador on estam posats ara ens perjudica a tots:
perjudica el producte que s’hagi fet i perjudica tota la trajectòria
que teníem.

Crec que és important que demani responsabilitat als
empresaris, m’imagín que ho ha fet, però jo insistiria en aquesta
qüestió, perquè nosaltres li retraiem a vostès, perquè també és
la nostra tasca, però crec que l’administració, el Govern és
qüestió en els clubs de productes, les meses, on sigui,
directament o indirectament, no fa falta fer-ho públic, s’ha de
seure amb aquests empresaris a veure què passa, perquè
d’aquesta manera no hi anam.

Crec que falta un altre tipus de feina pel que fa a producte
turístic. Li diria que s’ha fet una feina deficient en producte
turística, essent crítica, puc dir que la feina que s’ha fet no dóna
bons resultats. Jo diria que s’ha de replantejar i dins aquesta
qüestió crec que també s’ha de replantejar la tasca de promoció,
les actuacions sobretot de promoció que es fa en relació amb
l’empresa privada.

Gràcies president per la seva amabilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el Sr. Abril per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bé, conseller pensam que era vostè qui compareixia, no
que ens vengui aquí a treure com afecten les declaracions de
l’oposició la imatge de Magaluf. Però bé, també podria haver-hi
anat i haver expressat el que ha expressat avui aquí, jo en aquell
programa vaig expressar el mateix que he expressat aquí, no
vaig entrar en el sensacionalisme, sinó que vaig entrar a
qüestionar què és el que hi ha darrera això i insistir que Magaluf
no és el problema, sinó que és la conseqüència. Si parlam
d’imatge idò també podem qüestionar la imatge turística que
dóna tenir un exconseller amb uns testicles de cérvol plens de
sang penjats damunt del cap; sempre donaria millor imatge a
una destinació com Mallorca un conseller ecologista, però bé,
és igual.
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S’ha parlat aquí d’incidències. A Magaluf hi ha incidències,
el balconing és una incidència... Duim 28 morts en el que duim
d’any, la major part a Magaluf, joves... Aquí s’han ridiculitzat
unes declaracions de la Sra. Oliver respecte d’això. Jo crec que
cada vegada que mor un jove aquí per aquest tema se’ns està
interpelAlant com a societat, ja no només en termes de turisme,
de negoci ni de model, sinó com a societat, i hauríem de pensar
que no val tot, ni en termes de turisme ni en termes de res. I
també podria jo treure aquí la resposta escrita del Sr. Delgado
fa un any, quan li deman sobre el balconing, i em diu que, bé,
que és un tema que és molt difícil que el Govern hi entri porque
hay diferentes modalidades de caída, però, bé, és igual, això
són anècdotes.

Li don la raó en una cosa: segurament és vera que no el
varen rebre quan vostè era un càrrec públic de l’Ajuntament de
Calvià; li puc assegurar que si hagués estat el Sr. Escarrer
l’haguessin rebut el mateix dia o l’endemà, igual que fan ara.
Per això li dic que hi havia per repartir de tots els colors.

Des del Grup MÉS estam convençuts que Magaluf -el que
està passant, el que s’està fent, el que vendrà- és un camp
d’experimentació sobre el model turístic balear, i particularment
sobre les zones madures. Hi ha desenes de locals tancats a
Magaluf que no tornen a obrir i es perden també els seus llocs
de feina, que no els recupera tampoc la indústria hotelera. El Sr.
Gabriel Martí ho coneix perfectament. Anem a un altre lloc on
no hi ha reconversió, de moment, l’avinguda del dòlar a
Alcúdia, que era un poc la joia de la corona fa uns anys: en ple
mes d’agost més de la meitat dels locals tancats. Evidentment
hi ha qualcú que està fent molt de negoci, però molts de
negocis, fora. Per tant quan parlam de reconversió hem de
pensar en tothom. Hi ha una reconversió a Magaluf, i un model,
que és el que ens preocupa, perquè això servirà de referència i
de patró per al que es faci a altres indrets, i està liderat per grans
hotelers amb uns interessos molt concrets. Està bé posar
d’excusa -ho fan ells, també, eh?- els majoristes de viatges, que
els majoristes de viatges és el que ens duen; o les altres
destinacions competidores, quan qui comanda a les destinacions
competidores són aqueixes grans marques a les quals tant
devem, quasi quasi els devem la vida; pareix que ens estan
perdonant la vida permanentment.

Jo els recordaria això que diu el meu amic Joan Buades, que
les empreses transnacionals turístiques tenen origen però no
pàtria, i per tant els governants s’han de dedicar al que s’han de
dedicar, que és a defensar l’interès públic.

No és el mateix fer lleis que et facin la llei. És molt diferent,
per això li he dit que en termes de poder aquí en aquesta terra
sempre, independentment de qui hagi governat, el poder polític
ha estat supeditat al poder econòmic i al poder dels grans
lobbys, que jo no tenc cap problema..., no s’ofenen quan els ho
dic a la cara, perquè jo he parlat també amb tots ells i amb els
majoristes de viatges i tal, i són gent, són interlocutors vàlids
dins el turisme, i a vegades poder ser aliats, però a vegades
també se’ls ha de posar a lloc, i aquí és quan les administracions
han de jugar el seu paper.

M’acusa de voler tornar a rebobinar a zero la pelAlícula de
Magaluf tornant als anys seixanta. No, jo el que estic dient és
que la política que s’està fent o que no s’està fent, la reconversió
que s’està fent en aquests moments sí que ens du a un déjà vu
del que eren als anys cinquanta o seixanta, que arribava un
senyor, es fotia allà a primera línia, la platja és meva, el negoci
és meu, i llavors s’anaven fent altre tipus de negocis; ara a
Magaluf està passant això, amb la declaració d’interès
autonòmic no necessites pràcticament llicència per fer res, tota
aquella reconversió, el Royal Magaluf. Però també podríem
parlar en negatiu per al model turístic o per a la nostra marca
que n’hi hagi molts dels que li han comprat, al Wave House,
contra el Sr. Escarrer, molta gent que ha presentat litigi perquè
els han estafat. O el Nikki Beach, que se’n va anar tot el Govern
a inaugurar-lo -nova planta, no sé quantes estrelles, tal-, i al cap
de tres mesos 24 persones sense papers, inspecció de treball.
Això és el futur? Jo pens que no.

Magaluf no és ni Punta Cana ni Miami Beach; això sí, és
una de les millors platges que tenim, encara ara i a pesar
d’aquests 50 anys d’explotació, a Mallorca. Per tant és un bon
punt de partida per fer el que faci falta, però només es resoldrà
positivament si la reconversió és integral, global, i es fa
comptant amb tothom, no només amb uns quants que presenten
un projecte i tu hi dones el vistiplau i totes les facilitats. Si
aquests 50 anys de turisme intensiu no ens serveixen per
aprendre la lliçó, i vostès ens fan tornar a allò que es feia en els
anys cinquanta i seixanta, que era barra lliure per a segons qui
i per a qui tenia poder, potser haurem de tornar a la pregunta
original...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...que és per què volem el turisme, i té molt a veure amb això
que està passant ja ara. Duim quatre o cinc anys batent rècords
de turistes, però cada vegada la gent és més pobra, té menys
feina i viu d’una manera més precària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Bosch, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bien, cualquiera que haya
comparecido, cualquiera que haya asistido a esta comparecencia
creerá, si no pertenece al mundo de Baleares, que realmente los
problemas en turismo han aparecido esta legislatura, en el 2011.
Hasta entonces todo iba perfecto, nuestro modelo turístico era
de gran calidad y gozábamos de gran prestigio. Magaluf era
puramente familiar y nunca había habido denuncias de ningún
tipo ni problema de convivencia. ¿En qué mundo viven algunas
personas?, ¿en qué mundo vive parte de la oposición? Antes
hemos oído aquí que hablaban de inactividad y tolerancia. Sin
duda estaban describiendo la etapa del pacto, los anteriores
cuatro años de gobierno, donde se generaron muchos titulares
pero muy pocos resultados.
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Miren, si hay algo realmente ridículo es negar la realidad, y
es ridículo, creo, Sr. Conseller, haber negado antes una realidad
de crisis y una realidad donde el modelo turístico se estaba
yendo a pique, como negar ahora que realmente se están
consiguiendo resultados. Se entiende que nueve meses antes de
las elecciones uno no quiera aceptar los éxitos en materia de
turismo como en otros campos de este gobierno, pero la realidad
es la que es y no se puede cambiar a golpe de titular o a golpe
de demagogia. Hemos oído en esta sala que se decía “seguim
allà mateix”; pues esto es o falta de información o ceguera
absoluta. Recuerdo hace..., pues no sé, hará medio año, titulares
de prensa donde touroperadores alemanes alababan las reformas
que se estaban llevando a cabo en los establecimientos hoteleros
porque les era mucho más fácil vender los paquetes turísticos a
Baleares gracias al incremento de la calidad. Creo que también
es negar los ojos y taparse los oídos aceptar éxitos de este
Partido Popular. Habremos cometido nuestros errores pero,
oigan, también estamos consiguiendo éxitos, y eso es gracias a
que las líneas maestras a seguir estaban definidas desde antes de
empezar a gobernar, y eso se ha traducido en efectividad. 

No es lo mismo llegar al gobierno con un programa
perfectamente diseñado como ha sido el caso del Partido
Popular, a llegar, tener que repartir carteras con otros grupos
políticos, ponerse de acuerdo en algo y ver cómo se lleva a
cabo, además sin herir la susceptibilidad de los otros, no sea que
parezca que tu grupo manda más, que sale más en la prensa o
véte tú a saber qué. Evidentemente, cuando en la legislatura
pasada gobernaban Els Verds, PSM, los socialista, Izquierda
Unida, Unió Mallorquina y no sé si me he dejado alguno, pues
todos salimos perdiendo, porque fueron cuatro años en los que
no avanzó en los cambios profundos que necesitaba el sector de
turismo en Baleares. Como ejemplo basta recordar el fracaso de
Playa de Palma, entre otros muchos, 17 millones de euros y ni
un solo resultado para los ciudadanos.

Miren, el Partido Popular apoya plenamente a esta
conselleria y le felicita, le felicita porque mientras que con el
pacto sólo se regularizaron 108 plazas ilegales, con el Partido
Popular se han regularizado más de 3.000 plazas. Eso son datos
que avalan una política. Mientras que el Playa de Palma en la
legislatura pasada no se hizo nada más que gastar millones de
euros, con esta legislatura 27 hoteles, ¡27 hoteles!, han subido
de categoría, y se van a invertir más de 100 millones de euros en
hoteles de cuatro estrellas y el primer hotel de cinco estrellas en
la zona. Mientras que con el pacto sólo se crearon 4
agroturismos, gracias al Partido Popular se han creado 18 en
2012 y 30 en 2013, sin consumir suelo rústico porque son
edificaciones ya existentes. Mientras que a lo largo de los 28
años que existieron las viviendas vacacionales sólo se
regularizaron 5.000 viviendas, sólo en tres años, con el Partido
Popular, dos, en realidad, porque es cuando se aprobó la ley, se
han regularizado 4.000. Enhorabuena porque todo ello ha
supuesto 2.500 puestos de trabajo en un sector tan castigado
como la construcción; enhorabuena porque todo ha supuesto la
inversión de más de 500 millones en planes de modernización;
y enhorabuena por los incrementos de categoría de los
establecimientos hoteleros.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller de Turisme i Esports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Un parell de puntualitzacions.

Sra. Oliver, en el tema del Consell Assessor de Turisme i en
el tema de la Comissió Interdepartamental, nosaltres hi creim;
no és vera que no s’havia convocat el Consell Assessor, però és
que la passada legislatura tampoc no s’havia convocat mai, és
la primera vegada, és la primera vegada que s’ha convocat.
Creim en la Comissió Interdepartamental perquè fins i tot la
Llei de turisme creu en la cooperació interadministrativa i per
tant és absolutament indispensable. I també li don la raó que
falta molta feina a fer. En això estam. Nosaltres sí que la feim,
sí que la feim.

Al Sr. Abril li diré que aquesta dada de 22 morts no sé d’on
la treu. Les dades que jo tenc és que hi ha hagut 3 morts
enguany, 3 morts per balconing, que és el 50% menys que l’any
passat. Hem d’anar alerta amb segons quines dades perquè això
dóna també peu al fet que no defensem les nostres marques com
toca. Està bé ser transparent però no tant.

I després lobbys, a la meva conselleria no hi ha
absolutament cap lobby, a la meva conselleria tots els sectors i
tots els subsectors pinten exactament igual i feim feina per
defensar els drets i deures de tots ells.

Mirin, els llegiré quatre coses. Els hotels pateixen
vandalisme de turistes joves que s’engaten; un turista de 18 anys
en estat greu després de caure d’una cinquena planta a Magaluf;
un turista anglès va caure per la finestra a Magaluf després de
relliscar durant un joc; els veïnats de Punta Balena expliquen les
molèsties que els produeix conviure amb activitat nocturna;
detinguts 8 britànics a Magaluf per tràfic de cocaïna, èxtasi i
haixix; sexe de saldo a Magaluf; veïnats i comerciants de
Magaluf aixequen la veu contra la prostitució al carrer; una
agència de detectius desvetlla nexes amb el narcotràfic i la
prostitució dels grups organitzats de “tiqueters”; mor un home
en caure d’un quinzè pis; un adolescent de 15 anys, ferit d’una
ganivetada a Magaluf; brega multitudinària a Magaluf per una
disputa entre bars pels “tiqueters”. 
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A Platja de Palma: comerciants i veïnats denuncien
inseguretat a Platja de Palma; els hotels de Platja de Palma
venen els seus llits a qualsevol preu per omplir-los; els hotels
sofreixen vandalisme de turistes joves que s’engaten; detinguts
tres joves per donar una pallissa a un home a S’Arenal; veïnats
del carrer Jamón venen les seves cases pel renou i prostitució;
veïnats de la Platja de Palma afirmen sentir-se abandonats per
les autoritats; la plataforma antidelinqüència critica que Cort no
actua contra la venda ambulant; un de cada deu joves turistes
que visiten Mallorca acaba implicat a una brega.

(Remor de veus)

Any 2008, any 2009, any 2010. Les administracions no
varen fer absolutament res. És a dir, tot el que jo els he dit que
hem fet, ja no estructural, llei, pla integral, decrets llei, sinó un
tema conjuntural com ha estat aquest estiu, uns temes puntuals
en què hem actuat, vostès no varen fer absolutament res, res!, i
no és només de la passada legislatura, però és que no varen fer
ni estructural ni conjuntural. No varen convocar ni el Consell
Assessor de Turisme en tota la legislatura.

Mirin, a més en aquesta legislatura s’han invertit ja a
Magaluf més de 60 milions d’euros, s’han reformat més d’11
establiments hotelers, i només a Magaluf quatre hotels han
augmentat la seva categoria. A mig termini està previst que més
de 200 milions d’euros s’inverteixin a Magaluf. A més
s’iniciaran les obres, i aprofit per contestar una pregunta de la
Sra. Oliver que fa referència a les obres del bulevard de
Magaluf, que també estava aquí, que no s’han començat, s’estan
licitant i per tant s’executaran aquest hivern. 

Pel que fa a la Platja de Palma s’han reformat 16
establiments amb una inversió de més de 43 milions d’euros i
s’han solAlicitat més de 20 increments de categoria, i a més està
previst que aquest hivern hi hagi també grans inversions. També
a Platja de Palma s’invertirà per part de la conselleria 1,5
milions d’euros a soterrar contenidors i a l’embelliment d’una
zona. Saben quantes reformes i canvis de categoria hi va haver
la passada legislatura?, cap. Sap quantes inversions de la
Conselleria de Turisme hi va haver la passada legislatura a
Platja de Palma i a Magaluf?, cap. A la Platja de Palma tampoc
no varen fer gaire llarg, no em referiré una altra vegada a la
gestió de la Sra. Nájera a Platja de Palma.

El nostre model turístic aposta per la qualitat i la renovació
de les zones madures, i a Magaluf s’ha iniciat un procés de
canvi que a poc a poc acabarà amb aquest tipus d’oferta.
Nosaltres apostam per eliminar aquest tipus d’oferta; el canvi de
les Illes Balears, de Mallorca, de Calvià, de Magaluf, no té
marxa enrere, és un model turístic de futur que ja té els seus
fruits avui.

Nosaltres no seguim amb la legislació dels anys noranta,
vostès varen estar amb la legislació dels anys noranta, amb la
Llei general turística, que a més era del Partit Popular. Vostès
seguirien avui, després de 14 anys, sense reglament fins i tot de
la Llei de turisme, no apostarien per les zones turístiques
madures i no apostarien, per tant, per la modernització, el
reposicionament i la competitivitat. Senyors diputats de
l’oposició, els torn convidar a sumar-se al nostre model turístic
en lloc d’anunciar que si governen derogaran la Llei de turisme,
que tan bon resultat està donant, i implantaran l’ecotaxa. Vostès

aposten per la pèrdua de competitivitat, per més impostos i
menys incentius; vostès es voldrien carregar el que tan d’esforç
ha costat aquests tres anys als nostres empresaris, al nostre
sector privat.

I acabaré dient que la solució a les nostres destinacions
madures està en la consolidació, sense cap dubte, del nostre
model turístic. Comencin a defensar-les com a destinacions
estrella, que és el que són.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Acabat el debat del primer punt, passam al debat del segon
punt de l’ordre del dia previst per a avui, relatiu a les preguntes
RGE núm. 7075, 7076, 7077 i 7078/14. 

II.1) Pregunta RGE núm. 7075/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comportaments incívics a Magaluf.

Per formular la pregunta RGE núm. 7075/14, relativa a
comportaments incívics a Magaluf, intervé la diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
la seva autora, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Si li pareix, aquesta, la 7075/14,
queda retirada, ja que entenem que s’ha substanciat a l’anterior
compareixença, i si em dóna permís i em dóna la paraula aniria
a la 7076/14.

II.2) Pregunta RGE núm. 7076/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a productes turístics impulsats a
Magaluf.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò passam a formular la pregunta 7076/14. Té la
paraula la Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Referent a..., jo crec que per ventura sí
que en tota aquesta compareixença ha quedat una mica poc
dibuixat, diria jo, el tema del producte turístic, que crec que és
el tema, l’aspecte més pendent de tots, d’aquest govern i dels
que siguin, però sobretot d’aquest govern. 
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Jo repassaria, ja ho he fet, les feines, les meses, els fòrums
i totes aquestes qüestions, i crec que és vera que plantejar
possiblement un producte turístic específic per a la zona de
Calvià -ara pens en genèric- és una mica massa com a concret,
però també és vera que el de gatera, que li dic jo de gatera, pot
tenir un altre nom, és un turisme específic, quasi bé d’un carrer,
amb un èxit considerable, on hi ha empresaris, on hi ha
majoristes de viatges, on es comercialitza, i que dóna uns
guanys importants. Llavors per ventura no seria cap barbaritat
plantejar alguns tipus de productes turístics jo no vull dir tan
específics com per a un carrer, em pareix exagerat, però sí per
a una zona per mirar de millorar, de contrarestar totes aquestes
qüestions que hem estat pensant i de què hem estat parlant avui
matí. 

Crec que a rel de tot això -i enllaç una mica amb el que ja li
havia comentat abans- no sé vostè què pensa, però jo crec que
s’hauria de replantejar, s’hauria de replantejar perquè potser la
feina, els recursos, els pocs que es poden dedicar de recursos
públics al producte turístic, s’haurien de redreçar de qualque
manera o s’hauria de canviar. Per què ho dic?, perquè un
producte turístic com aquest que deim d’alcohol o de gatera
entenc que sense cap tipus de promoció, sense cap tipus de
suport institucional, que jo no tenc cap dubte que no el té, vaja,
no tenc cap certesa però pens que no el té, hagi triomfat i hagi
desbancat d’una manera quasi bé absoluta totes aquelles feines
i tots aquells productes que sí que estan sobre la taula i que s’hi
està fent feina, i estic pensant si no s’hauria de reconsiderar el
sentit, el camí, la trajectòria d’aquesta feina. Només em fa
pensar això haver vist el que hem vist.

Per això jo crec que una reflexió sobre quins productes
turístics, amb quins empresaris en parlam, com ho feim,
precisament, i jo crec que sí, jo crec que per a la zona de Calvià
seria necessari, jo crec que des de l’ATB, des de l’organisme
que vostè pensi que és necessari fer-se, crec que s’hauria de fer
per intentar, no sé, jo crec que ha estat una espècie de prova, un
termòmetre això que ha passat aquest estiu, perquè no ens torni
a passar. Ja sé que té moltes més implicacions, tota la part
policial, que és molt desgraciada sincerament, i que tampoc no
ajuda a millorar la imatge de destinació turística ni de ningú,
però jo crec que aquesta part de producte turístic, per ventura sí
específic per a Calvià, seria bo i necessari.

Llavors, jo li demanaria en aquesta ocasió si ha pensat algun
canvi respecte de la dinàmica i de la forma de fer feina duita a
terme fins ara, sense valorar els altres productes com han anat,
si canviarà, una, si pensa que arran de tot això seria bo pensar,
estructurar nou producte o no nou, però intensificar en alguns
que ja es duen a terme, jo dic a Calvià, per ventura no és només
a aquesta zona, és a aquesta zona, i a Sant Antoni i a més llocs
que aquestes qüestions passen, i replantejar una altra vegada les
relacions entre l’empresa privada i l’administració en aquest
sentit. 

Vull tornar a repetir, l’empresa privada és essencial, és
necessària, hi ha de ser, jo quan he tengut competències i ho he
fet, ho he fet també, l'he integrada, ara bé, jo entenc que si no
fan cap aportació, no ja econòmica, que no la fan i això seria
molt discutible si l’han de fer o no, però vaja no la fan, tampoc
no fan cap tipus d’aportació de coneixement, que és almanco
allò que s’espera, tampoc no es pot generalitzar, d’acord, però
jo crec que per ventura seria qüestió de parlar molt clar i veure

quin camí prenem. Llavors, jo li faig aquestes preguntes, Sr.
Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Conseller
de Turisme i Esports, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. A
veure, el tema de diversificació de producte, com vostè sap, és
un dels eixos importants dins el Pla integral de turisme i no
només dins el Pla integral sinó a la llei se li dóna un caràcter
essencial perquè tota l’oferta, no només d’allotjament, es pugui
reposicionar en aquesta especialització i tema.

A mi m’agradaria emmarcar un poc la feina que es fa en
aquest sentit d’involucrar el sector privat a la presa de decisions,
que crec que és bàsic per poder... no només que per part de
l’administració es promocioni segons quin tipus de producte
sinó que vagi aparellat amb una acció concreta del sector privat
i amb una aposta, però s’han creat, bé, ja en el propi consell de
direcció de l’ATB es va incorporar tot el sector privat, jo crec
que això és molt important perquè dóna peu que es pugui
coordinar absolutament l’acció privada amb la pública, i aquí es
varen crear les comissions executives insulars que és on també
s’incorporen i s’involucren totes les administracions i les
patronals insulars per coordinar.

A més crec que, en aquest cas, Calvià és un exemple de
diversificació de producte i de fer feina amb diferents productes
des de fa anys. Ho dic amb coneixement de causa perquè conec
quins es varen començar a desenvolupar quan jo era a Calvià i
de quina manera es desenvolupen ara. Existeix també,
important, a Calvià una fundació, Fundació Calvià, on tots els
empresaris també són a una taula per decidir quins productes es
promocionen, quins productes s’impulsen, què s’ha d’apostar a
cada una de les zones perquè, a més, Calvià és un municipi
complicat, són cinc marques molt diferenciades, destinacions
absolutament de mercat alemany, destinacions completament de
mercat britànic i és un municipi complicat, però l’existència
també d’aquest òrgan, que és la fundació, és important per
acabar de coordinar amb el Govern tota l’acció de promoció i de
creació de producte turístic. 

Hi ha un tema també transcendental que és el que marca un
poc perquè les administracions vagin conjuntament que és el Pla
de desenvolupament turístic, que Calvià el va aprovar, que
Calvià l’ha remès a la conselleria i que la conselleria amb tots
els plans de desenvolupament turístic el que farà serà
incorporar-los en aquest pla integral 2012-2025 on absolutament
tots els ajuntaments, tots els municipis que fan feina en diversos
productes turístics, perquè el Govern no els pot imposar quins
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productes han de desenvolupar sinó que són els mateixos sector
privat i sector públic de cada municipi que han de marcar això,
nosaltres ho incorporarem també en el nostre pla integral, ja
tenim també el de Calvià, i Calvià ha donat una passa més i hi
ha uns convenis signats amb el Govern, amb la conselleria, amb
l’ATB, de desenvolupament i de coordinació i colAlaboració en
temes de promoció i en temes de l’aparador turístic intelAligent.

 L’aparador turístic intelAligent serà realment un arma, una
eina molt important per poder arribar i desenvolupar
absolutament el producte turístic que tant el municipi com el
sector privat com amb la colAlaboració amb la conselleria es
pugui fer. 

Tots aquests productes turístics que estan recollits en el Pla
Integral de Turisme del Govern i que afecten totes les zones del
municipi també, també afecten i estan incorporats a la zona
turística de Magaluf, amb major o menor mesura, i a més,
sobretot, aquests nous projectes són els que aposten per aquesta
especialització, aquesta temàtica, fins i tot en un futur
probablement veurem a Sa Marina, idò, establiments turístics
especialitzats tal vegada en temes de caràcter esportiu, que com
saben tenen unes instalAlacions també a tota la zona, perquè a
Calvià es va apostar per això, que és la pista d’atletisme i altres
instalAlacions que poden fer que aquest productes turístic
absolutament d’allargament de temporada, que és l’esport, es
pugui consolidar a una zona com és Magaluf per intentar també
reposicionar la destinació.

Durant aquesta legislatura la conselleria ha participat amb
l’ATB a moltíssimes accions de promoció a Calvià i ha tengut
una presència destacada, bé, Calvià em referesc, a segons quines
fires una o altra o altra zona com a municipi coexpositor en
moltes d’aquestes fires o perquè també amb les accions que
s’han promocionat amb l’oferta i productes turístics de destí tant
a press trips, fam trips o workshops a l’exterior. 

Concretament a Calvià s’ha promocionat, per la Conselleria
de Turisme, producte especialitzat com, el birdwatching que,
com saben, també s’ha desenvolupat i es va començar a
desenvolupar fa uns anys a Calvià i s’ha anat a la Fira
Internacional d’Ornitologia de Monfragüe a Extremadura que,
com saben, és una de les més importants d’Europa i la més
important a nivell nacional, o a la British Birdwatching Fair de
Leicestershire en el Regne Unit que, com saben, és la més
important a nivell mundial. Mai no s’havia acudit a aquestes
fires i són un aparador important per reposicionar no només
Calvià, com saben hi ha altres destinacions, com Pollença o
Menorca on es fa feina en aquest sentit, però concentrats a
Calvià és un producte important.

S’ha desenvolupat molt de producte de rutes històriques a
Calvià, temes de patrimoni, d’esport, l’esport és un dels grans
actius que té el municipi i en aquest sentit ha participat
activament en la Bike Show del Regne Unit i a la CMT de
Stuttgart a Alemanya. En temes de naturalesa, idò, també el
producte naturalesa a la Fira de TourNatur de Düsseldorf a
Alemanya i a la FREE de Munich a Alemanya. A més, la
presència del municipi i l’oferta turística en els estands de les
Illes Balears ha tengut caràcter generalista, però sí que s’ha duit
en el projecte de l’aparador tota l’oferta de producte i
especialitzada a les fires de FITUR, la Ferien de Viena, la ITB

de Berlín, la World Travel Market de Londres i TUR de
Goteburgo. 

A més, la conselleria ha fomentat l’impuls en aquesta zona
turística amb la disposició, gràcies a aquest conveni que els he
comentat, d’una (...) pròpia per al municipi de Calvià a les
principals fires de turisme com la World Travel Market, FITUR
o la ITB que serà un conveni que, a més, té continuïtat; i gràcies
a aquesta coordinació, en principi, tot el tema també de la
finestreta única turística i la coordinació del desenvolupament
de producte es podrà produir d’una millor manera.

També ha estat present a la programació, com li he dit, de
press trips i fam trips i així com a les atencions a tots els
periodistes que es gestionen des de l’ATB que, com pot saber o
com sap, és a dir, tot el que són periodistes de revistes o premsa
especialitzada és un dels actius importants com a aparador
també cap a l’exterior i s’ha incrementat exponencialment el
tracte i l’atenció que se’ls dóna a tots.

També hem de destacar que la Conselleria de Turisme i
Esports ha posat en marxa també les línies de subvencions que
li he comentat, de producte, d’esdeveniments concrets, de co-
marketing, de co-branding, però en el cas de subvencions en
espècie pel producte turístic en el cas de Calvià també s’ha
colAlaborat i s’han donat ajudes per valor de 9.000 euros en el
2014 i 12.000 euros en el 2013 per als productes que li he
comentat de birdwatching, de senderisme, gastronomia i
cultura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé al
Sra. Oliver, per un temps de cinc minuts.

II.3) Pregunta RGE núm. 7077/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions fetes a Magaluf.

II.4) Pregunta RGE núm. 7078/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures per evitar tractes denigrants
a Magaluf.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Acabaré aquí, no faré torn de rèplica
i les altres preguntes entenc que estan respostes amb la
compareixença, les que hi havia pendents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Val, moltes gràcies, Sra. Diputada. Idò, abans de passar al
següent punt del dia, agrair la presència del Sr. Conseller i dels
seus acompanyants. Feim un recés de dos minuts per acomiadar
el conseller i continuam.
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III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7055/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la recaptació de compareixença del conseller de
Turisme i Esports, per tal d'informar sobre els darrers
esdeveniments en relació amb la imatge turística de les Illes
Balears i el model turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui consistent en
el debat i la votació de l’escrit RGE núm. 7055/14, del Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la recaptació
de compareixença del conseller de Turisme i Esports, per tal
d’informar sobre els darrers esdeveniments en relació amb la
imatge turística de les Illes Balears i del model turístic.

En fixació de posició dels grups parlamentaris, per part del
Grup MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, president, retiram la iniciativa perquè entenem que amb
la compareixença que ja hem tengut avui matí ens donam per
satisfets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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