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I.1) Compareixença del Sr. President executiu i del Sr.
Director general de Fires i Congressos de Balears, en relació
amb el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996 (RGE núm.
2669/95).

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts en sessió informativa sobre els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma per a l'any 1996.

Compareixen el Sr. Gaspar Oliver i Mut, president executiu
de Fires i Congressos de Balears S.A., Ficobalsa; i el Sr.
Domingo Ferrari i Mesquida, director general de Fires i
Congressos de Balears, S.A., Ficobalsa.

Abans d'entrar en el torn d'intervencions, deman si hi ha
substitucions. Sí?

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Pere Sampol.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Avel•lí Casasnovas substitueix Antoni Juaneda.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Javier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ha pres nota?

Sí?

EL SR. ORFILA I PONS:

Una qüestió d'ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull fer una pregunta, i és per
quin motiu no vénen acompanyats els compareixents amb
alguna membre del Govern. Les convocatòries d'aquestes
compareixences deixen ben clarament establert que
compareixeran consellers del Govern, o la vice-presidenta
en qualsevol cas, acompanyats de responsables d'empreses
públiques o altres. Crec que és el primer cas en aquest debat
de pressuposts que han comparegut empreses públiques
sense estar acompanyats del membre del Govern
corresponent; i això dificulta, Sr. President, el debat en
aquesta compareixença, perquè és evident que s'ha de
debatre política pressupostària, quina és la política que el
Govern té respecte d'aquesta empresa pública, la política
respecte de fires; i així és molt difícil, si no hi ha un
membre del Govern. He de demanar una explicació, si és
que algú la pot donar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Aquesta presidència no ho sap molt
bé, no està capacitada a més per donar-li l'explicació. Crec
que és per mor que Ficobalsa depèn directament de
Presidència, i com que el president del Govern no
compareix, ho fan el president executiu i el director general
de Fires i Congressos de Balears. És l'únic que li puc dir...
Sí, digui?

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President, també per continuar amb la qüestió
d'ordre, nosaltres voldríem deixar constància de la nostra
protesta perquè sigui així. També és cert que el president no
compareix, però compareix la vice-presidenta, que fa un
moment ens ha dit que era la seva responsabilitat Ficobalsa,
i que per tant hauria de ser algun polític, és a dir algun
responsable polític a nivell de conseller o vice-president que
donés la cara des del punt de vista polític, i perdoni si no
considera l'expressió prou correcta.

La situació concreta d'avui en no comparèixer
responsables d'aquesta empresa amb algun membre del
Govern dificultarà el debat dels pressuposts pel que fa al seu
contingut polític, Sr. President. i en aquest sentit li hauria de
demanar que fes arribar, com a president d'aquesta
comissió, la preocupació d'alguns diputats, almanco,
d'aquesta comissió respecte d'aquesta absència per part del
membre del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No es preocupi, que en el Diari de
Sessions quedarà constància de la seva protesta.

Per començar el torn d'intervencions té la paraula
l'Il•lustríssim Sr. Domingo Ferrari Mesquida, director
general de Fires i Congressos de Balears, S.A., Ficobalsa.
Sr. Ferrari, té vostè la paraula.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FICOBALSA (Domingo
Ferrari i Mesquida):

Gràcies, president. Fires i Congressos de Balears, S.A., com
tots vostès saben, és una empresa pública dependent del Govern
balear, amb un capital social íntegrament subscrit i desemborsat
pel Govern balear, amb 10 milions de pessetes, i que la funció
principal d'aquesta empresa és la d'organitzar i dur a terme tota
casta de fires, congressos i espectacles que persegueixin uns
objectius d'interès social, interès de la col•lectivitat.

Entre aquests objectius que intenta aconseguir Fires i
Congressos amb la seva activitat durant l'any és ser un
instrument de comercialització de tots els nostres productes i tots
els sectors en front de tots els mercats. És un instrument de
potenciació del nostre comerç i de la nostra indústria en general,
mitjançant l'organització de fires i altres activitat. És un
instrument, lògicament, de foment de l'activitat empresarial a tots
els nivells, i és un instrument ara públic, que serveix també amb
certes activitats que du a terme com a d'oci, com a de distracció
del públic en general.

Per dur a terme aquests objectius fonamentals de
l'organització de Fires i Congressos de Balears, S.A., que és
fonamentalment el foment de la indústria i el comerç de les Illes
dins tots els seus sectors i subsectors, per enguany tenim previst
com a activitats certes -i deim activitats certes perquè són les
fires que tenim ja, que s'estan organitzant en aquests moments de
cara a l'any que ve- la celebració de les següents: Dins el mes de
febrer durem a terme Alimenta 96, que és una fira d'alimentació,
de tots els sectors i subsectors d'alimentació de les Balears, una
fira que es du a terme dins el recinte firal del nostre polígon de
Llevant, i que serà la seva tercera edició, amb més de cent
expositors.

Dins el mes de març farem la segona edició de Brocanter 96,
una fira d'antiquaris i galeristes, que l'any passat va comptar amb
un 80% d'omplida del total del recinte firal, i que per l'any 96
pràcticament aquesta fira es troba venuda al cent per cent, fins i
tot ja quasi més amb galeristes que antiquaris, la qual cosa
demostra per ventura una necessitat de fer un tipus de fira aquí,
a les Illes, per la seva qualitat i per la seva imatge pareguda al
que podria ser Arco de Madrid.

Seguirem amb la fira internacional per l'any que ve, que és
Balears Nàutica. Tendrà uns 600 metres d'espai que l'any passat.
És una fira que va en augment, la demanda dels grans industrials
i comercialitzadors del vaixell d'arreu d'Europa; és la segona fira
nàutica flotant més important d'Europa, després de la de Gènova.
Hem de dir que esperam uns resultats altament positius, com ve
sent des de fa tres anys a ara.

A finals del mes de maig i principi de juny durem a terme la
Fira del Llibre, al passeig des Born, fira tradicional i coneguda
per tots, que la duim en organització amb el Gremi de Llibreters
de Mallorca.

En concret la segona setmana següent de Pasqua
organitzarem o executarem la fira Menorca 96. És una fira
de mostres, una fira multisectorial de tota l'illa de Menorca,
i creim que s'ha de fer en aquestes dates, després de Pasqua,
perquè consideram que hi ha encara residint la major part
dels estrangers residents a la zona, que són un potencial
comprador important per a tot el comerç de les Illes, i així
està considerat.

Dins el mes de novembre farem Nupcial 97. El nom de
97 no és que estigui equivocat, sinó que es refereix a la
moda en matèria de noces de la temporada següent. És una
fira dedicada als nuvis de les Illes que s'han de casar dins
l'any següent. És una fira amb un cert atractiu i també en
alça, no només a Balears sinó també a tota Espanya, ja que
se celebra a molts de recintes firals d'Espanya.

Al mes de desembre durem a terme Baleart, una fira
coneguda, fira d'artesania de les Balears, allà on des de fa
anys el compliment de les previsions d'espai d'ocupació es
compleix ja al cent per cent.

I finalitzarem, si podem, amb la pista d'aventures, d'oci
per nins durant totes les festes de Nadal. Són uns jocs
d'animació allà on tots els nins de Mallorca podran passar
uns dies d'aquestes festes de Nadal allà, distrets amb
nosaltres. És un esdeveniment difícil de dur a terme, perquè
la inversió és molt grossa, degut que els jocs són molt
imaginatius, són originals i s'han de construir expressament,
amb la qual cosa hem de menester uns patrocinis externs
molt grossos, que fan difícil qualque vegada que es pugui
dur a terme la fira, com és el cas d'enguany, que no la
podrem fer perquè els jocs no han tengut l'acceptació per les
empreses tan fort com perquè puguin per comprar-los, a fi
i efecte de finançar pràcticament el cent per cent d'aquesta
activitat.

Aquestes són les fires que tenim previst amb tota
seguretat dur a terme dins l'any 1996, si bé hi ha totes unes
altres fires que estan en estudi, que no podem pressupostar
perquè per ventura seria fals, perquè no sabem exactament
encara si les podrem desenvolupar dins l'any 1997, i
aquestes fires són: En primer lloc Tecnoturística, que és la
fira internacional de serveis al sector turístic, que pensàvem
que la podríem dur a terme a finals de novembre de l'any
que ve, però tenim un escull molt important, que és el tema
de l'aeroport. Tecnoturística és una fira que ocupa 12.000
metres, va ocupar l'any passat. Tocava fer-la l'any que ve. Si
l'aeroport al mes de gener ens garanteix que nosaltres
podrem utilitzar o bé la terminal A, la que està ara
operativa, o bé la terminal B, nosaltres faríem
Tecnoturística, amb la qual cosa el pressupost que es
presenta aquí, en la seva liquidació podria sofrir uns
increments superiors al 50%.
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Unes altres fires que tenim en estudi i en opinió, convocant
els sectors afectats, organismes, institucions, organitzacions
públiques i privades afectades, és una fira que nosaltres
denominarem Firastoc, és una fira de venda d'estocs de fàbrica
als comerciants. Seria una fira tancada, seria una fira fabricant-
comerciant. Vendrien aquí, a l'illa, a exposar els seus productes
d'estocs, no de restes, sinó estocs de fabricació de la temporada,
allà on els comerciants de les Illes directament amb ells podrien
fer negoci, i també és una manera de fomentar el comerç, de
fomentar les relacions sobretot entre fabricants de Catalunya i
comerciants de les Illes. És una fira d'estocs de qualsevol tema,
començant per vins i acabant fins i tot per vehicles. Aquesta fira
s'ha fet per segona vegada a Fira de Barcelona; vàrem parlar amb
ells, i Fira de Barcelona té interès en promoure aquesta fira
juntament amb nosaltres aquí a les Illes.

Pensam també en fer una fira de vehicles de segona mà. En
aquests moments parlam amb les associacions afectades. En
principi hi ha uns certs problemes entre determinades persones
venedores de vehicles de segona mà, però creim que al final
podrem aconseguir fer-la, com es fa arreu de tots els recintes
firals d'Espanya.

I en darrer terme estudiam també per fer de cara a l'any que
ve una fira que es diu Mallorca 96, i és una fira que es faria per
primera vegada a nivell mundial, perquè no s'ha feta mai, que és
una fira dedicada a la indústria del souvenir, amb el sentit de
donar realç a aquests comerços de souvenirs, que estan per
ventura un poc desprestigiats, i considerar Mallorca, que tal
vegada, vulguem o no vulguem, té un nom dins el món del
souvenir, per tant poder fer que aquesta fira sigui internacional,
i que estiguin presents aquí, a l'aeroport de Palma, el màxim
possible d'expositors de fabricants mundial en productes de
souvenir, de record, per poder fer per primera vegada a Espanya
i a Europa una fira que seria totalment nova. Però, ja vos dic,
està en estudi i consell per part de les associacions de fabricants
i comerciants que estan dins aquesta activitat. Pareix que la idea
està ben acceptada. Ara el que falta és saber, tenir el mailing de
fàbriques per poder començar a fer-los el mailing, i amb la seva
opinió a veure quin resultat té.

Per tant totes aquestes fires no es troben pressupostades en
aquest pressupost, perquè no sabem si les hem de fer. Ens duria
a engany si nosaltres pressupostàssim una activitat que per
ventura no farem; i està basada en les fires que sí tenim la
seguretat de fer.

Quant a despeses, hem de dir que la partida de personal ocupa
la quantitat de 147 milions de pessetes. Serveis exteriors, que són
els serveis que presten els subcontractistes que tenim, de
muntatge, d'imatge, de publicitat, de seguretat, de neteja,
d'hostesses, és de 242 milions de pessetes. Despeses financeres
dels préstecs que tenim sol•licitats de llarga durada i de circulant
són de 22 milions de pessetes; unes inversions reals de 10
milions de pessetes per adaptar el recinte que tenim actualment
a la normativa de serveis contra incendis; i en variacions de
passius financers tenim la quantitat de 62,5 milions de pessetes,
que és per primera vegada s'aquestes fires hem d'amortitzar un
préstec de llarga durada de 250 milions de pessetes que vàrem
sol•licitar quan vàrem constituir Fires i Congressos, que vàrem
comprar tot l'actiu i tot el patrimoni de l'extingida Ifebal; i
enguany pagam la primera mota, amb una particularitat que crec
important ressaltar, que és que aquesta despesa afegida no
incrementa en absolut l'aportació de la Comunitat Autònoma a
la finançació de les despeses generals de la institució, que
continua sent de 140 milions. Per tant l'amortització d'aquest
primer venciment del termini dels 250 milions de pessetes serà
autofinançat per la pròpia activitat de l'empresa. Per tant, total de
despeses: 485 milions de pessetes en números rodons.

Quant als ingressos, tenim prevists 164 milions de
transferències corrents, provenint de la Comunitat
Autònoma en la quantitat de 140 milions per a l'activitat
firal en general; després 2 milions de pessetes per finançar
el dèficit que suposa Alimenta, 3 milions de pessetes per
Brocanter, 6 milions de pessetes per Balears Nàutica, i 1
milió de pessetes per Nupcial. Les altres transferències
corrents que sumen el total de 164, són corresponents a la
finançació de les següents fires: la Fira del Llibre, amb 6
milions de pessetes, que fins ara havia estat finançada pel
Consell Insular de Mallorca; 4 milions de pessetes per la
fira de mostres d'Eivissa, que m'havia oblidada, que és un
fira que està també un poc a l'aire, en el sentit que el Consell
Insular d'Eivissa està acabant el nou recinte firal, i a
nosaltres ens agradaria, juntament amb ells i amb les
institucions públiques i privades de l'illa poder inaugurar
aquesta fira amb una macro-fira sectorial; i després la Fira
de Mostres de Menorca, 2 milions de pessetes.

Quant als ingressos patrimonials, o sigui activitat pròpia
de l'empresa, tenim prevists uns ingressos de 279 milions de
pessetes, juntament amb unes transferències de capital de 37
milions de pessetes. Lògicament, en relació amb la
liquidació del pressupost de 1995, l'activitat que tenim
prevista per al 1996 veu fortament disminuïda, perquè a
l'any 1995 hem duit a terme Tecnoturística, que és una
inversió grossa, més de 100 milions de pessetes, que no està
pressupostada perquè és dubtosa l'any 1996; i també perquè
vàrem dur a terme en el 95 el muntatge i organització de la
cimera informal de caps d'estat, que fan que s'ampliï molt la
liquidació de pressupost de 1995.

Jo crec que tot el que havíem d'explicar, ho hem
explicat.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sr. Ferrari.

Jo deman a les senyores i senyors diputats si volen fer un
recés, o podem continuar directament. Podem continuar?
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Llavors entram dins el torn de preguntes. Té la paraula per
Esquerra Unida de les Illes Balears el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bon dia, Sr. President, bon dia Sr. Oliver i Sr. Ferrari. Vull
agrair l'exposició dels pressupostos per al 1996. El Grup
d'Esquerra Unida de les Illes Balears és nou en aquest parlament.
Com deim altres vegades, no tenim memòria històrica per fer una
anàlisi de l'evolució d'aquesta empresa. No obstant això, tenim
l'obligació de llegir anteriors compareixences i anteriors
presentacions de pressuposts, i veim que hi ha un tema recurrent,
que el Sr. Ramon Orfila ha introduït quan ha demanat una
qüestió d'ordre, la no presència d'un responsable polític -
nosaltres ens adherim a les seves paraules-, i qüestions que fan
esment a la ubicació política d'aquesta empresa Ficobalsa, si és
més normal que estigui dins Vice-presidència, que no estigui
dins Comerç i Indústria, l'herència d'Ifebal, la falta d'una política
firal per part del Govern...

Com que estic segur que altres membres d'aquesta comissió
entraran dins aquests temes més de contingut polític, amb més
coneixement de la història que han tingut, jo em limitaré una
mica a exposar-li una sèrie de qüestions de la presentació
d'aquests pressuposts de Ficobalsa.

En primer lloc l'objecte de Ficobalsa parla d'organització,
execució o contractació de fires i congressos, però també parla
de concursos. Jo no sé si fa referència que es vol fer aquí a
Balears La noche de los castillos cercant tresors comercials. Parla
de manifestacions, que no sé si és que es volen promoure
manifestacions davant el Consolat de Mar per reclamar una
major política de fires i congressos, una major activitat. Parla
d'exposicions; no sé si són de pintura, d'escultura, quin tipus
d'exposicions. I parla d'espectacles culturals. Aquests dos termes
tal vegada tenen un sentit dins aquesta empresa; m'agradaria que
m'ho expliqués, perquè els entendria més dins un altre tipus
d'activitat.

Quant als objectius que presenta, són molt correctes, la
numeració d'objectius és normal, tothom hi estaria d'acord. Però
en aquesta presentació de la memòria de pressupostos del 96 jo
he trobat a faltar una anàlisi crítica de resultats fins ara, un estat
de situació, per fer-nos una idea sobre quina és l'anàlisi que fa el
Govern i que fan els propis responsables d'aquesta empresa, de
la seva situació de l'evolució que ha tingut. Em sembla que
aquesta anàlisi donaria peu a un debat més polític que seria bo
que introduíssim a la presentació de pressupostos per tenir aquest
debat entre tots.

Quant a projectes, al punt A ens parla de millora dels
rendiments de treball. Hi ha un subapartat que parla d'activitats
recreatives i culturals. No sé exactament a què es refereix,
m'agradaria una concreció a què es refereix amb aquestes
activitats recreatives i culturals. També parla d'implantació de
nous mètodes i mitjans de feina. Hem vist que cada any aquest
objectiu està posat, "nous mètodes i nous mitjans de feina". Jo no
sé si és que renoven cada any, perquè d'un any per l'altre no són
suficients i s'han de renovar, o per quin motiu es posa.

Quant a formació de personal, un dels punts a què fan esment,
i que crec que és interessant, són els cursos de català i
d'anglès. M'ha sorprès que s'hagi posat al mateix nivell.
M'agradaria saber si a dins Ficobalsa es pretén donar el
mateix nivell al coneixement del català, llengua oficial i
pròpia de les Illes Balears, i al coneixement de l'anglès, que
pot ser interessant per la feina que fa aquest personal. Però
m'agradaria que hi hagués una jerarquització a l'hora de
donar importància a una llengua i a una altra llengua.

Quant a les fires, vostè ha exposat a la presentació dels
pressupostos la previsió de realitzar nou fires. M'agradaria
saber la inversió i objectius de cadascuna. Parlam de
pressupostos globals, però estan determinats en cadascuna
de les fires; i com que són pressupostos que tenen un
objectiu finalista molt clar, que és fires; a vegades podria fer
aquesta divisió per tenir un càlcul o fer una anàlisi de quina
importància econòmica es dóna a una o una altra, o quines
necessitats econòmiques en tenen una o una altra. També
m'agradaria saber com s'assegura des de Ficobalsa la
igualtat d'accés de les empreses o interessats en exposar o
en participar. Açò li fan cada any, jo com a representant no
només d'un grup polític, sinó d'una illa menor, Menorca, li
faria: De quina forma s'assegura la igualtat per a
representants o empreses de Menorca, Eivissa, Formentera,
a la participació d'aquestes fires?, sobretot a unes fires molt
concretes que jo crec que són d'interès general, com són
Alimenta, Balears Nàutica -parl de Menorca, per la força de
les empreses nàutiques-, la Fira del Llibre -editorials de les
altres illes-, Baleart i Pista d'Aventures.

Quant a la fira de Menorca, m'agradaria saber quina
assignació, quina previsió de pressupostos hi ha de cost. I
m'agradaria demanar-li un parell de coses: Per quin motiu
es fa aquesta fira sempre a Maó? Vostè ja sap la realitat de
Menorca, és bipolar, hi ha dos centres forts, Ciutadella i
Maó, i en canvi hi ha uns pobles centrals amb poca
dinàmica comercial o d'activitat. Llavors aquestes fires a
Menorca no tenen tant una projecció de negoci com a una
projecció de públic que va a visitar-la. Genera negoci per
ella mateixa, no pel que genera després, em sembla a mi.
Voldria saber si no s'ha qüestionat mai, si no han previst
mai poder descentralitzar o dur aquesta fira de Menorca a
un poble central; allà hi ha espais que es podrien aprofitar.
No és un problema d'espais, d'ubicació; es podria fer. Però
voldria saber si s'ho han plantejat mai, i si es pot plantejar
el 96 dur aquesta fira a es Mercadal -ja que en Ramon
Orfila, el nostre company de comissió és des Mercadal-, o
Alaior, un poble d'aquest tipus, que seria necessària una
activitat d'aquesta mena. I també quant a la data,
m'agradaria saber els criteris d'aquesta data de després de
Pasqua. Em sembla que els criteris que ha donat en principi
no em serveixen massa, pel coneixement que tenc; i tal
vegada a veure si s'han plantejat un criteri de principis de
tardor, que és quan comença l'activitat comercial i
empresarial després de la dinàmica d'estiu, quan entren en
la defallida de tardor, que seria un moment més important
per dinamitzar els sectors comercials de Menorca.
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Li volia fer una pregunta, que era per quin motiu
disminueixen els serveis exteriors. Vostè ja l'ha contestada quan
ha dit que és perquè no incorporen la possibilitat de
Tecnoturística. En aquest cas me la saltaré, perquè ja la consider
contestada.

Quant a ingressos, a l'any 95 a ingressos patrimonials per
pròpia activitat presentaven un pressupost de 359 milions, i
enguany presenten un pressupost de 279 milions. Jo no sé si és
també per la no execució de la fira Tecnoturística o per un altre
motiu. M'agradaria que m'ho expliquessin, i si són ingressos
reals, si és una previsió, i en base a quines dades, en base a quins
coneixements fan aquesta previsió d'ingressos.

Quant a despeses de personal, he notat que hi ha un comentari
que exposa que són despeses sense increments salarials. No ho
entès massa, jo no sé si és que no s'aplicaran els increments
normals anuals de l'IPC, o per quin motiu es fa aquest comentari
que no hi haurà increments salarials al personal.

Quant a assistència a fires que se celebren a Mallorca, ja li he
demanat abans de quina manera s'assegura la igualtat d'accés a
les empreses o expositors que hi pugui haver d'illes menors; però
també m'agradaria saber com s'assegura la igualtat d'accés a les
persones, als ciutadans d'Eivissa, Menorca i Formentera per
accedir a aquestes fires que es fan a Mallorca, perquè les fires
tenen diversos objectius, i un dels objectius, com molt bé ha dit
a la introducció i està a la memòria, és de servir d'activitat diríem
socioculturals d'assistència a fires. Quins mecanismes es fan
servir per assegurar la igualtat d'accés als ciutadans de Menorca,
Eivissa i Formentera a aquestes fires que se celebren a Mallorca,
i si s'ha pensat establir cap tipus de conveni o col•laboració amb
Aviaco o companyies marítimes per facilitar aquest accés.

Quant al tema de Pista d'Aventures, que vostè ha dit, m'ha
decebut veure que no es podrà fer enguany, i que hi ha dificultats
per fer-ho l'any que ve; perquè he de reconèixer que des de fora,
sense estar dins el Parlament, sense seguir de prop la celebració
de Pista d'Aventures va ser tal vegada un dels fets més
importants quant a participació que es varen fer l'any passat, i
que tenia una certa importància. M'agradaria saber fins a quin
punt es pot prioritzar o fer un esforç en aquest sentit.

Quant a Tecnoturística sí que seria lamentable que per falta
d'espai, la indústria principal de les Illes Balears no tingués la
pròpia fira; i també quin és l'esforç que pensen fer vostès per
solucionar o per passar endavant d'aquestes dificultats, que de
dificultats, n'hi ha, però han de tenir recursos i projectes i plans
per poder-les superar, i per poder fer finalment Tecnoturística.

Com a suggeriment a partir de la seva exposició -
suggeriment en positiu-, amb tot el conjunt de fires que hi
ha a Balears, jo en not a faltar una -supòs que n'hi hauria
d'altres- que s'ha donat en els darrers temps a moltes
comunitats autònomes, i que ha tingut un alt rendiment, i és
una fira de tipus cultural i artístic, de producció cultural.
Balears és una comunitat petita, la producció cultural no es
pot comparar a la que hi ha a Catalunya, o a Madrid, o al
País Basc, on s'han celebrat les principals fires, però sí que
hi ha una producció cultural, musical, teatral, artística
grossa; i not a faltar dins el conjunt de projectes firals una
fira d'aquest tipus. M'agradaria saber si hi ha hagut anàlisis,
previsions, si hi ha hagut estudis sobre possibilitat de dur a
terme aquesta fira.

També m'ha preocupat al final, quan ha anunciat aquesta
possibilitat de fer Mallorca 96, una fira de souvenirs, sense
fer esment a la producció que hi ha a Menorca i Eivissa, que
també és important, en matèria de souvenirs, el mateix
producte, i també hi ha producció. No sé si ha estat un
lapsus dir que serà Mallorca 96, o si és que només vol
circumscriure l'espai i l'interès a Mallorca, o es planteja
abastar el conjunt de les Illes Balears. Res més, moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Si vol pitjar el botonet del
micròfon. Gràcies.

Per respondre té la paraula el Sr. Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU DE FICOBALSA
(Gaspar Oliver i Mut):

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar el diputat
d'Esquerra Unida. Miri, jo no entraré aquí dins si hi ha falta
de política firal, perquè crec que no em correspon a mi fer
aquest debat. De totes maneres amb molt de gust explicaria
quina és la política si així se'm demanàs, però pareix que no
és aquest el debat. I quant a la qüestió del representant
polític, tampoc em correspon a mi; però sí que vull dir-li
que quan feim referència a concursos, manifestacions,
exposicions i actes culturals, això és l'objecte social de Fires
i Congressos, és un objecte social ample. Per tant, són temes
que a un moment determinat també podem fer; que no és
aquesta la finalitat bàsica de Fires, sinó que el que ens
correspon és muntar fires, però també podem muntar
exposicions o manifestacions, si així ens ho demana qualque
institució, qualque particular, i creguem que la finalitat sigui
bona i que a Fires ho haguem de dur endavant.
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A l'anàlisi del pressupost de l'any 95, tampoc no hi entrarem
aquí dins, ja que vostè no hi ha entrat. Creim que s'han complert,
de totes maneres, els objectius que s'havien marcat, i d'això
n'estam satisfets.

Quant als cursos de català i anglès, no n'hi ha un per damunt
l'altre. El que volem a Fires, a aquesta empresa pública, és que
la gent que fa feina allà sàpiga el català, sàpiga escriure i llegir
el nostre idioma; i per una altra part també hi ha l'anglès, que per
a nosaltres també és important, perquè a la comercialització de
les fires no ens limitam només dins la nostra comunitat autònoma
ni tampoc dins l'Estat espanyol, sinó que també en bastants
ocasions hem de sortir cap a l'exterior per poder fer aquesta
captació, bàsicament d'expositors, i també de visitants, i per tant
de possibles compradors.

Quina importància tenen les fires?, si n'hi ha una que tengui
més importància que una altra. No, no hi ha una fira que tengui
més importància que una altra. Per a nosaltres totes les fires que
duim a terme són importants, si bé és cert que n'hi ha que per la
seva característica tenen un pes més important dins Fires i dins
la nostra comunitat. Sense cap dubte hi ha fires com la
d'artesania que tenen per a nosaltres molt important, igual que
Tecnoturística pel volum econòmic que mou. Però vull dir amb
això que no tenim preferència, i crec que no hi ha una fira que
sigui més important que una altra, cadascuna creim que compleix
uns objectius i una finalitat, i amb aquesta il•lusió i amb aquest
nord feim feina per perfilar les fires i cada any moure la mateixa
per adequar-la al mercat, i també movem el calendari.

Sobre la fira de Menorca 96, vostè ens demana per què fer-la
a Maó, i per què no a un altre municipi. Miri, doncs  la feim a
Maó. Si des del Consell Insular es creu que s'ha de fer a un altre
municipi, es farà a un altre municipi. Les fires a Mallorca, les
feim a Palma, no les feim als municipis, perquè consideram que
Palma té un accés més fàcil que si ho haguéssim de fer a un altre
municipi. Això és una cosa que s'ha decidit fer-la a Maó perquè
creim que és allà on s'ha de fer. Per què aquesta data? Nosaltres,
quan es pensa una fira, no només es pensa en quina finalitat ha
de complir, sinó que també se li cerca, a més de la ubicació, se
li cerca també una data adient, que creim que és la millor, creim
que és la més encertada. De totes maneres, ens podem equivocar.
Tots tenim dret a equivocar-nos; creim que no, creim que la data
aquesta és l'encertada.

Em diu perquè disminueixen serveis exteriors; efectivament
disminueixen perquè tenim més poca activitat dins el 96
pressupostada, que possiblement en farem més, l'activitat serà
major, com ha explicat el Sr. Domingo Ferrari, i aquí entr també
en els ingressos, perquè ingressos el 76 respecte el 75 ens
disminueixen, per Tecnoturística, que hem dit que no està
pressupostada, però no per això vol dir que no es faci, el
problema és que igual que es faria dins el mes... l'ideal de
Tecnoturística és que es faci dins el mes de novembre, però per
aquest problema que hi ha per la terminal A, o per ventura la
terminal B, veurem si la Tecnoturística la podem fer dins el mes
de novembre, o fer-la ja dins el mes de gener o febrer del 97. Per
tant estam en un impasse, que en aquest moment no està encara
decidit, i crec que seria una mica arriscat pressupostar una fira
tant en despeses com en ingressos, si després no es pogués dur
endavant.

Quant al tema que tenguin igualtat d'accés els ciutadans
i empresaris de les illes menors cap a Mallorca per tot el que
fa referència a les fires; quant a empreses tothom té dret a
l'accés, és a dir que normalment quan es dissenya una fira,
a vegades que no és sectorial sinó que és multisectorial, el
que s'intenta és fer un equilibri de tots els subsectors, i que
no hi hagi un subsector que pesi més damunt els altres.
Concretament a la fira darrera, aquesta d'Hàbitat, el que
s'intenta fer és que hi hagi un percentatge de tots els
subsectors que intervenen dins aquest objectiu que
perseguim, i en base a això es fa la comercialització, i aquí
tothom té dret a venir a les fires. I bé, els ciutadans i les
fires de les illes menors tenen uns descomptes importants.
Tenim un conveni fet amb Aviaco concretament, i aquestes
persones dient si vénen a Fires tenen uns descomptes als
seus desplaçaments que consideram que són importants.

La Pista d'Aventures? Ens ha sabut greu, però aquesta és
una fira que ha d'estar molt patrocinada, i en aquests
moments ens ha estat difícil poder trobar els patrocinadors
adients per poder-la dur a terme.

Que vostès voldrien fer fires de caràcter cultural, artístic,
musical..? A vegades el que més difícil és que una fira
monogràfica, per allò que no hi ha expositors suficients, i
són fires eminentment deficitàries; però, miri, crec que hi ha
participació cultural dins les fires que feim. Concretament
a Brocanter hi ha galeristes, hi ha antiquaris; dins la fira
Hàbitat també vàrem tenir bastant decoració, amb
expositors on hi havia pintura de pintors importants. Ara bé,
fer una fira eminentment cultural, li he de ser franc, no és un
tema que ens haguem pensat. De totes maneres prenem
nota, perquè crec que de la crítica o del debat sempre han de
sortir coses positives per anar endavant. Dic que és un tema
de què podem prendre nota. Vàrem intentar fer una fira
d'antiquaris, és una de les aspiracions velles que hi ha a
Fires i Congressos, i abans a Ifebal. No ha estat possible, no
surt de cap de les maneres, però bé, hem fet una passa amb
Brocanter, allà on sí que hi ha hagut galeristes i hi ha hagut
antiquaris; i bé, de mica en mica si pren força aquesta fira,
sí que després hauríem de fer el desdoblament. És el mateix
que ens passa amb Baleart, que és una fira que avui
eminentment ja és d'artesania, però d'empreses amb carnet
de mestre artesà. Lògicament, quan es va començar el pes
que tenia l'artesania era petit relativament quant a tots els
altres expositors, on hi havia el que deim molta cosa de
manualitats, però no d'artesania; i bé, és una fira que de
mica en mica avança, i que pensam que aviat només hi
haurà artesania dins aquesta fira.
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I això és un poc el que li puc contestar. Si m'he deixat
qualque cosa, digui-m'ho, i si li puc contestar amb molt de gust
ho faré. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. En torn de rèplica, Sr. Portella, disposa
vostè de la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Jo no dubt que es poden organitzar
exposicions, concursos, manifestacions, si varen organitzar -no
sé si organitzar és la paraula- o si varen ajudar a organitzar la
cimera de caps d'estat, lògicament poden organitzar concursos i
manifestacions culturals. Ara, no sé si són tan importants com
per figurar als objectius principals.

Quant a la formació del personal en matèria de llengua, el
coneixement del català és l'aplicació de la Llei de normalització
lingüística, i tant s'ha d'aplicar a l'administració pública com a les
empreses que en depenen. Que vostès posin com a objectiu la
formació de català, no és així, és que és l'obligació. El
coneixement de l'anglès és funcional per la pròpia matèria que
tracta Ficobalsa, i també és lògic; però jo deia si no havien de fer
una diferenciació, perquè a l'hora de posar-ho junt, sembla que
donen el mateix tractament funcional a una cosa i a l'altra, i són
coses diferents.

Quant a la falta d'anàlisi, no deia tant jo com una falta
d'anàlisi pressupostària, que açò es deu fer a les liquidacions,
sinó com una falta d'anàlisi dels objectius, de quina manera s'han
complert, i una autocrítica a l'hora de valorar l'activitat de
Ficobalsa. Açò m'ha semblat necessari per donar peu a aquest
debat polític, que estaria que es produís, i que es produirà en les
pròximes intervencions, no en tenc cap dubte.

També li he demanat la distribució dels pressupostos en
concret per cada fira per avaluar, no per fer cap judici, sinó per
avaluar i tenir més coneixement dels pressupostos que ens
presenten.

Quant a la data de Menorca, no tengui dubte que si Esquerra
Unida valora que la fira de Menorca per promoure poblacions del
centre, o que no estan dins la bipolaritat, s'ha de proposar al
Consell Insular, ho proposarem al Consell Insular. Ho valorarem,
i si ho creim necessari sí que ho farem, i durem aquesta iniciativa
endavant, perquè creim que és bo diversificar les ofertes d'aquest
tipus a una illa com Menorca. Quant a la data, que sigui després
de Pasqua, jo reforç la meva idea que no és una data bona, tal
vegada perquè Pasqua la marca la lluna, i no és bo fixar dates
segons la lluna, poden ser dates llunàtiques, i llavors no serien
correctes.

I quant a la fira de producció cultural, en els darrers anys
tots ho hem vist, la cultura ha passat de ser un oci o una
activitat per amor a l'art, a ser una activitat de producció
cultural. Es produeix cultura, i la producció de cultura s'ha
de potenciar també a través de fires. Jo no li rall de la
mesura d'aquesta fira, ni quin abast ha de tenir, però de la
mateixa manera que han estat fires noves, que s'han
introduït molt al mercat -Catalunya, Madrid, València-, que
han tengut un pes important, i que compleixen les dues
finalitats, la finalitat comercial, que vostè ha dit, i la finalitat
social, que també vostè ha indicat com a una finalitat
important. Es compleixen bastant totes dues. Insistesc en
aquest tema, perquè ho tenguin com a matèria d'estudi per
futurs exercicis.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Apagui el botó. Moltes gràcies.

Sr. Oliver, en torn de contrarèplica té la paraula.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU DE FICOBALSA
(Gaspar Oliver i Mut):

Moltes gràcies, Sr. President. Només vull contestar-li
puntualment que no hi ha diferenciació per a nosaltres quant
al que és el català i el que és l'anglès. Vull dir amb això que
ja estam que nosaltres hem de complir la Llei de la funció
pública per ventura és sobrat i no caldria, però que nosaltres
sí que estam en voler-ho recollir, i que l'anglès és una cosa
diferent totalment, és a dir que nosaltres no equiparam
l'anglès amb el català, perquè una cosa és d'obligat
compliment, i l'altra és una cosa que creim que és una
necessitat per millorar. 

Jo li passaré el Sr. Domingo Ferrari, perquè m'ha
demanat els pressuposts de fires, i el Sr. Ferrari, com que ho
té, li podrà explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrari, té vostè la paraula

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FICOBALSA
(Domingo Ferrari i Mesquida):

Relataré el pressupost de cadascuna de les fires que hem
de fer. La Pista d'Aventures té un pressupost total de
42.900.000 pessetes; Alimenta 29.359.000; Brocanter
19.244.000; Balears Nàutica 31.075.000; la Fira del Llibre
12.073.000; Eivissa 23.506.000; Menorca 12.174.000;
Nupcial 21.333.000, i Baleart 20.574.000. La diferència
fonamental entre la fira d'Eivissa i la de Menorca, que la de
Menorca és de 12 milions i la d'Eivissa 23 milions, perquè
la d'Eivissa està pressupostada en aquests moments sense
recinte firal, és a dir si s'hagués de fer utilitzant el sistema
de carpes; però com ja he dit, òbviament, en breu haurà de
sofrir modificacions aquest pressupost, perquè segurament
la fira de mostres d'Eivissa ja la farem dins el nou recinte
firal, amb la qual cosa es reduirà considerablement la
partida de despeses d'aquestes fires. Aquestes fires, fins i tot
els puc donar el resultat positiu o negatiu de cadascuna
d'elles, tenint en compta que per ventura Baleart és la que
dóna suport financer a totes les altres fires, perquè de
Baleart esperam un resultat positiu de 19.678.000, de
Nupcial de 4.807.000, la fira de Menorca està pressupostada
a 0 pessetes, Eivissa 829.000, del Llibre 1.536.000, de la
Nàutica 13.400.000, de Brocanter 3.200.000, d'Alimenta
3.100.000, i de la Pista d'Aventures 984.000. Aquestes
quantitats no és que siguin beneficis de l'empresa, sinó que
entren a formar part del conjunt global de despeses i
ingressos del pressupost, i aconsegueix que s'anivelli a 0
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amb l'ajut de la Comunitat Autònoma, que ja he dit que per
despeses generals era de 150 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrari i Sr. Oliver, per les seves contestacions.
Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el diputat
Sr. Ramon Orfila i Pons.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ens lamentàvem a la qüestió d'ordre
pel fet de l'absència d'un membre del Govern, perquè el nostre
grup entén que el gran handicap amb què ens trobam quan hem
de discutir la política firal del Govern, és precisament l'absència
d'aquesta política firal, que no coneixem quina és la política que
el Govern vol impulsar en aquesta matèria; i cada any ens veim
obligats a debatre simplement amb els directius, amb els
responsables de Ficobalsa, abans d'Ifebal, de quines actuacions
pensen dur a terme, sense que ningú des del punt de vista polític
ens expliqui per quin motiu aquestes i no unes altres, com es
prioritzen les actuacions i, en resum, quina és la política que el
Govern vol impulsar en matèria de comercialització de
determinats productes, i per tant en matèria política firal; deixant
clar que per part del nostre grup la política firal és absolutament
necessària, que no hi ha política industrial ni política comercial
si no hi ha una política firal al seu voltant; i que aquesta té
diferents accepcions i diferents enfocaments; però que el fet que
mai s'hagi debatut al Parlament quin és el fons, quin és el
contingut d'aquesta política, representa una dificultat gran, que
fa que el nostre grup, per exemple, cada any presenti una esmena
a la totalitat d'aquesta empresa pública, demanant que mentre no
es defineixi aquesta política, el Govern, la Comunitat Autònoma,
és a dir els ciutadans de les Illes deixem d'abocar-hi 150 o 162
milions de pessetes, perquè ningú no ha estat capaç d'explicar-
nos, de definir per quin motiu s'han de gastar aquests doblers
públics, i no s'han d'enfocar d'una altra manera, o s'han de gastar
amb altres despeses que puguin ser més rendibles des del punt de
vista econòmic, i fins i tot des del punt de vista social.

Ja sé que no és una qüestió que m'hagin de contestar vostès,
com a responsables de l'empresa, sinó que hauria de contestar el
Govern; i per tant anunciam ja la nostra esmena a la totalitat
perquè es pugui produir aquest debat al Ple de la Cambra.
Passaré a fer-los unes preguntes concretes, referides a la gestió
de l'empresa.

En aquest sentit vull deixar clar també que la nostra actitud
de respecte cap als responsables de l'empresa no l'hem
posada en dubte mai, l'hem mantinguda, i que fins i tot hem
dit sempre, amb un to d'ironia, però que té una part d'actitud
seriosa o profunda, que al Sr. Ferrari se li haurà d'adjudicar
el prestigi, el bon nom, l'anomenada d'haver liquidat aquella
empresa fantasmagòrica que era Ifebal, i que va merèixer en
un moment determinat que el nostre grup el batiés com a
Terminator en el moment en què se li va encarregar aquella
feina, que crec que va complir de forma bastant interessant.

El fet és que nosaltres estam interessats en conèixer,
encara que sigui des del punt de vista de la gestió de la seva
empresa, com es generen les decisions per fer determinades
fires, si obeeix a contactes amb el món empresarial de les
Illes, que plantegi necessitats; o si és simplement aquella
política de tempteig que també hem denunciat, de provar si
una fira va bé, i si no va bé tornar-se enrere i provar-ne una
de nova. Per tant, com es fixen aquestes prioritats?, com es
duen a terme?

Cada any li hem fet una pregunta, i cada any n'hem rebut
una contestació ambigua per part dels responsables de
Ficobalsa: Què succeirà amb l'edifici firal, amb el palau firal
de les Illes Balears, anunciat repetides vegades pels
consellers d'Indústria i Comerç, anunciat de vegades també
pel president del Govern? Es durà a terme? Hi ha
previsions? Es fa un plantejament seriós en aquest sentit? Es
pensa que en matèria de palaus firals o d'exposicions hi ha
una inflació ja, i per tant la inversió que representaria el fa
innecessari, o pensen que en aquest moment no? Es
mantenen les converses amb l'aeroport per poder heretar
d'alguna forma alguna de les edificacions que existeixen, en
el moment en què es posi en funcionament el nou? Hi ha
alguna actuació prevista per aquest any 1996?

El Sr. Ferrari jo crec que ha estat interessant, ens ha
donat a conèixer les xifres de cadascuna de les fires, i fins
i tot els possibles beneficis, encara que després ha matisat
-jo crec que ha estat molt correcte fer-ho- que no es podia
parlar de beneficis empresarials, atès que Ficobalsa rep unes
subvencions de 152 milions per part del Govern de la
Comunitat Autònoma, i alguns milions més per part de
consells insulars o altres organismes. Però nosaltres
voldríem que ens digués de les fires previstes per aquest
any, quin volum de negocis es preveu que pot generar
cadascuna d'elles. D'algunes ja hi ha experiències, i sé que
sempre són xifres aleatòries, que poden ser interpretables i
poden ser posades en dubte, però vostès arriben a una
conclusió a la seva memòria, i és que es pot parlar d'un
volum global de negocis de 10.000 milions de pessetes en
la totalitat de les actuacions en matèria firal que duran a
terme; per tant, com es distribuiria entre les diferents fires,
per saber quines són les que des del punt de vista de la
rendibilitat econòmica per als sectors industrials i
comercials de les Illes tenen més importància.



222 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 14 / 13 de novembre del 1995

El portaveu que m'ha antecedit en l'ús de la paraula ha fer
esment als problemes que tenien per accedir a les fires les
empreses de les altres illes. Ha parlat dels ciutadans, aquest és un
tema molt complicat, però també les empreses de les illes que no
són Mallorca, de les illes anomenades menors. El Sr. Ferrari ha
parlat de descomptes amb Aviaco, i que açò possibilitava... Miri,
nosaltres els hem instat cada any que des del Govern, si no des
de l'empresa, s'impulsi una política per facilitar aquest accés, que
fires determinades on hi podria haver interès real en participar-hi
des de les illes menors, acaben sent "Mallorcart", perquè només
el compromís dels dos consells insulars, que acaben muntant un
estand propi institucional del Consell Insular fa possible que hi
participin artesans de les illes d'Eivissa i Formentera, i de l'illa de
Menorca, amb totes les dificultats que açò representa, perquè no
és simplement un problema de desplaçaments, és un problema
del manteniment de la gent que és aquí per exposar, per vendre,
de trasllat de material, de deixar l'empresa sense funcionament
a l'illa corresponent, amb tot el que açò representa de problemes.

Jo els volia demanar en aquest sentit si tenien alguna previsió,
perquè no es pot parlar de desconeixement del tema, perquè
l'hem denunciat moltes vegades, si tenen alguna previsió per
l'any 1996.

Ens ha parlat que possiblement per l'any que ve
Tecnoturística no es pugui fer, o que hi ha dificultats perquè es
pugui dur a terme. Segurament és la fira més prestigiosa, d'una
importància més reconeguda, tal vegada juntament amb la
Náutica i amb la de Baleart, encara que a la de Baleart tenim
crítiques molt concretes a fer, de què ja en el seu moment en
podrem parlar. Però ens demanam una cosa: Com es traduirà a
nivell pressupostari poder realitzar una fira que enguany no està
pressupostada? Per quina via pensen fer-ho? Està previst?, se
n'ha parlat amb el Govern? Això exigirà incrementar l'aportació
del Govern, aquests 152 milions de pessetes?, o és una fira que
per ella mateixa resulta rendible?

No hi ha dubte que una de les qüestions que possibiliten que
una fira tengui èxit o no és la promoció que se'n fa, com es dóna
a conèixer, primer als empresaris interessats en participar-hi, i
després als ciutadans si és un fira oberta a tots, o als comerciants
si és una fira de majoristes.

Nosaltres voldríem saber el detall de les despeses de
publicitat que té Ficobalsa per al 1996, i al llarg de l'any 1995
amb quines agències han fet feina, com s'ha distribuït aquesta
despesa publicitària, que té un volum considerable. Voldria que
em comentessin la del 95 quina ha estat, i la del 96 quina hi ha
prevista, si hi ha increments o no prevists, i amb quines agències
concretes fa feina.

I després una pregunta que no sé si hem de fer a vostès,
però hi ha una assignatura pendent a aquesta Cambra, és
recepcionar les factures, el detall de les despeses de l'Expo
92, les que vostès hi varen tenir... Sent alguna rialla de
membres de l'equip que dóna suport al Govern, però és que
és un vell contenciós d'aquesta cambra amb el Govern. Hem
reclamat per activa i per passiva conèixer quin era el detall
de les despeses que es varen fer respecte d'aquesta fira, i
n'hem sabut les grans xifres, però mai el detall. Hem
demanat poder tenir accés a aquestes factures, com el Partit
Popular va demanar al Congrés dels Diputats respecte
també de l'Expo 92 i de la participació del Govern de l'Estat.
Per tant, ens agradaria demanar-los si vostès compten amb
el detall d'aquestes factures, i si des de l'empresa estarien
disposats a fer-les arribar també al Parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sr. Oliver, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU DE FICOBALSA
(Gaspar Oliver i Mut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Orfila, no
entrarem dins la política firal. Jo el que sí li puc dir és que
vostè ens ha traslladat la seva preocupació de com es
decideix fer una fira, però jo li he de dir que al consell
d'administració, que és on hi ha tots els representants del
Govern, de les distintes conselleries, és on es decideixen
aquestes fires, que poden sortir per dues motivacions: una,
a petició del mateix sector, que no perquè un sector ho
demani sempre es fa aquesta fira, i després, també a
iniciativa nostra, del mateix consell d'administració, que veu
la possibilitat de dur una fira endavant i que després d'haver
fet l'estudi de viabilitat la duim endavant, i quan dic un
estudi de viabilitat no em referesc que aquesta fira sigui
positiva quant al rendiment econòmic, és a dir que també
fires que són deficitàries des de la institució les duim
endavant perquè entenem que el que hem de fer és crear
moviment, que hi hagi mercat i que es faci comerç, en
definitiva, potenciant els distints subsectors, que, per tant,
amb l'estudi de viabilitat no miram si aquesta fira serà
deficitària o no, sinó que miram si és possible dur-la
endavant perquè és una fira demandada per uns sectors.

De totes formes, també voldria aprofitar aquí per dir-li
que amb l'experiència que hi ha ja de fires, quan es fa una
fira per primera vegada hi pot haver una mica de confusió
dels expositors, perquè de vegades no entenen quin és
l'objectiu que persegueix aquesta fira, però que ja tothom
sap, les fires que hi ha ja tenen aquella experiència de si és
la fira idònia per anar a exposar-hi els seus productes o no.
La mateixa experiència ens demostra que els mateixos
empresaris ja es fan una autoselecció de si han d'anar a una
fira o han d'anar a una altra.
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Quines són les prioritats, idò, que fixam en aquestes fires?
Bàsicament les prioritats poden ser molt diferents, atès que es
tracti d'una o d'una altra fira, perquè cadascuna té un objectiu. Hi
ha fires que són eminentment comercials, hi ha fires que són més
d'exposició, fires de mostres, hi ha fires on el que es persegueix
és que les empreses que hi vagin van allà a pronunciar-se, però
per fer imatge de firma, no tant com promoció de producte, i aquí
hi ha la diferència, per exemple, del que pugui ser la fira
d'artesania o el que pugui ser Tecnoturística, que tal vegada
pugui ser un exemple bo. La fira de Baleart, la fira d'artesania és
una fira eminentment de venda directa al públic, i la
Tecnoturística no és de venda directa a públic, sinó que és de
venda, i més que de venda, de posar en contacte, i les operacions
es fan molt a posteriori del transcurs de l'any.

Quant a l'edifici firal, és ver que és un tema pendent, és una
assignatura pendent que té aquesta comunitat, jo l'he defensat i
continuu defensant que a Fires necessitam un recinte firal i
d'aquesta manera estalviar-nos tots aquests costos que tenim
fixos quant a la realització d'unes determinades fires, que això
també suposaria haver de tenir una partida de despeses fixes dins
la comptabilitat, perquè un edifici, un recinte firal també, encara
que estigui en actiu, també produeix unes despeses. Dir-li que en
aquests moments el Sr. Ferrari darrerament ha estat en contacte
una vegada més amb l'aeroport, per veure la possibilitat d'usar la
terminal A, sembla que l'aeroport té molts de metres a edificar,
i que pot tenir un sobrant de metres. Per tant, nosaltres pensam
que l'edifici, la terminal A seria un bon lloc, però, a un moment
determinat que ens posàrem en contacte, la veritat és que el
cànon que demanaven a la institució era molt alt, perquè passava
els 100 milions de pessetes anuals de cànon per poder tenir i
poder usar aquell edifici, de totes formes, continuam en
converses, i bé, jo en aquests moments no puc dir-li si això
arribarà a bon port o no, però sí reivindicar una vegada més la
necessitat de tenir un recinte firal.

Miri, el que no li puc contestar de cap de les maneres és el
volum de negocis que produeix l'activitat firal, és una cosa que
és difícil d'avaluar, perquè fins i tot el mateix expositor que va a
una fira, difícilment podrà avaluar ell la xifra de negocis que li
suposa haver anat a una fira, concretament la fira d'artesania, ja
ho he dit al principi, sí, perquè normalment és venda directe, i
tots els artesans venen i saben positivament el que li produeix
anar a una fira. Per a nosaltres, la garantia que aquesta fira
econòmicament i comercialment és bona, és que els expositors
hi van un any i un any més, i normalment hi ha una fidelitat
important dels expositors que vénen a les fires. El que és
impossible és determinar, per exemple, el volum de negoci que
produeix la Tecnoturística, aquest és molt difícil, perquè no és
una fira on es fa el negoci dins la fira, sinó que normalment el
que fan els empresaris és veure els diferents productes, i dins un
mateix producte les distintes cases, les distintes empreses que
oferten aquell producte, i normalment el que es fa és, una vegada
que s'ha conegut i que es coneix la distinta oferta, és seleccionar-
ho, però difícilment fins i tot per a nosaltres, i possiblement
tampoc l'empresari no sap si aquell empresari que compra a un
altre el producte que ha exposat a la fira, ha estat perquè ha
visitat la fira o no. De totes formes, a Fires i Congressos duim
una relació de tots els professionals que van a les fires, i
d'aquesta manera el que feim és després fer el mailing i el posam
també a l'abast de les distintes empreses.

A vostè el preocupa, sembla ser, el preocupa molt el
tema de Baleart, pel que fa referència a les empreses
d'Eivissa i de Menorca. No és per discutir, perquè tampoc
no estic en posició per poder-ho fer, però si li vull dir que a
Baleart vénen empresaris, vénen empreses amb carnet
d'empresa artesana d'Eivissa i de Menorca, i no només dins
l'estand del Consell Insular.

I quant a la preocupació que mostra que per ventura no
puguin venir tots els artesans a Baleart, és per això que es fa
aquesta fira a Menorca i que es fa també aquesta fira a
Eivissa, que són fires obertes, no són sectorials, sinó que
vénen a ser com una fira de mostres on tothom hi cap,
perquè és molt difícil, a les illes menors, poder fer fires
monogràfiques, perquè serien totalment deficitàries. Hi ha
ajudes, a mi em consta, de la Conselleria d'Indústria,
concretament per a Baleart, on se subvenciona o fins ara ha
subvencionat els estands d'aquestes empreses artesanes, amb
carta de mestre artesà que vénen a aquesta fira.

I quant a Tecnoturística, la nostra intenció és de dur-la
endavant, de poder-la fer i també li he de contestar que no
té res a veure la seva finançació, és a dir que tant si es fa
com si no es fa, no hi ha més finançació. Tecnoturística és
una fira que per ella mateixa és productiva, és rendible, i
que, per tant, no ha de suposar que hi hagi un finançament
o més aportació de doblers per part de la Comunitat
Autònoma, sinó que la Comunitat Autònoma el que aporta
són les despeses fixes d'estructura, i que, per tant, no hi ha
cap necessitat ni una que ajudin amb un finançament
posterior, si es du endavant aquesta fira.

Quant a les despeses de publicitat, el Sr. Domingo
Ferrari, ja que vostè ho demana està en disposició de poder-
li donar aquestes dades.

I dir-li que quant a l'Expo'92, el detall de factures que
vostè demana s'ha enviat al Tribunal de Comptes, és a dir
que la liquidació de l'Expo'92, no només de Balears sinó de
totes les comunitats autònomes, perquè així era obligat, la
liquidació -com deia- s'ha enviat al Tribunal de Comptes
que té tot el detall de totes les factures.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gerent. Sr. Domingo Ferrari, si vol vostè
contestar.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FICOBALSA (Domingo
Ferrari i Mesquida):

Gràcies, president. La partida que tenim prevista l'any que ve
en despeses de propaganda i publicitat suma un total de
44.770.500 pessetes en concret, dels quals hi ha 13.350.000 en
anuncis de premsa, en ràdio i televisió, 7.250.000, en relacions
públiques 1.050.000, en franqueig concertat, 1.450.000 per als
mailings, en publicitat estàtica, 6.500.000, en distribució de
cartells, 520.000, en activitats paral•leles a les fires, concursos,
exposicions, 4.900.000, i en creació gràfica, 9.750.000.

Les agències de publicitat que nosaltres utilitzam, nosaltres
no utilitzam cap agència de publicitat, tenim uns convenis anuals
amb tota la premsa escrita i amb les ràdios i televisions, i la
publicitat la duim directament amb els mitjans de difusió, tant de
premsa, com de ràdio, com de televisió. Quant a la creació
gràfica, tampoc no utilitzam cap agència de publicitat perquè
tenim un conveni de col•laboració amb l'Institut Balear de
Disseny, que és qui ens fa tota la creació gràfica. I així tenim un
contracte extern, diguem, quant a publicitat estàtica, per un
concurs que desenvolupam cada any, que el té Publiservei, que
és una empresa de Catalunya.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrari. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament nosaltres ens hem de
sumar a lamentar l'absència d'un membre del Govern, perquè la
gran discussió en la qüestió referida a Ficobalsa, fa referència
més a la política firal que no a una anàlisi detallada dels
pressupost que aquesta empresa ens presenta. 

Efectivament, nosaltres entenem que el gran debat que
s'hauria de suscitar és un debat sobre política firal, un debat de
criteris de les fires que des de Ficobalsa s'organitzen, i nosaltres
posam en dubte el model de funcionament, al mateix temps
creim que Ficobalsa hauria de funcionar amb molta més
autonomia, amb molta més autonomia de funcionament i
d'organització, i rebre un finançament per part de la Comunitat
Autònoma, finalista, per a l'organització d'aquelles fires que per
definició serien deficitàries, però que tenguessin un contingut
estratègic, objectiu de cara a la Comunitat Autònoma i aleshores,
mitjançant transferències finalistes, poder avaluar, reflectir la
política de fires clarament del Govern de la Comunitat
Autònoma executada a través de Ficobalsa. Però, en fi, aquest no
és, sens dubte, l'objectiu d'aquesta compareixença, i, per tant,
lamentant l'absència del Govern, que ens permetés almanco
entrar a intentar esbrinar quins criteris són els que té el Govern
en les seves relacions amb Ficobalsa, almanco intentarem aclarir
algunes de les qüestions que fan referència al pressupost.

Diu una dita popular que un compte fa l'ase, l'altre el traginer
i l'altre l'amo de l'ase, jo crec que en aquest cas Ficobalsa és
el traginer, però l'amo de l'ase és un altre, és el Govern de la
Comunitat Autònoma, i en aquest sentit hem de dir que els
comptes de Ficobalsa i els comptes de la Comunitat
Autònoma en relació a Ficobalsa no quadren ni en quantitat
ni en qualitat. M'explicaré.

Vostès diuen que esperen de la Comunitat Autònoma un
muntant de 152 milions de pessetes, dividit entre 140
milions de finançament indeterminat, i 12 milions per cobrir
els dèficits de les fires d'Alimenta, Brocanter, Balear
Nàutica i Nupcial. I això sumaria 152 milions de pessetes.
Idò bé, Sr. Gaspar Oliver, Sr. Ferrari, aquests no són els
comptes que té la Comunitat Autònoma en relació a
Ficobalsa. La Comunitat Autònoma només està disposada
a donar a Ficobalsa 140 milions de pessetes, i això per
transferències de capital. A la partida corresponent de
Presidència, ens ho acaba d'explicar ara la senyora vice-
presidenta, 140 milions de pessetes, alerta, transferència de
capital, és a dir doblers lligats de manera indefectible a la
inversió, i vostès esperen 152 milions de pessetes lligats al
funcionament, és a dir, transferència per capítol 4. No són
aquests els comptes de la Comunitat Autònoma, li ho dic
perquè aquests 12 milions suplementaris amb què vostès
compten, no són ver ni a cap altra partida de cap altra
conselleria, hi figuren altres consignacions pressupostàries
per a vostès. Per tant, comptin només amb 140 milions de
pessetes, la prova és que al pressupost consolidat que és en
definitiva on es reflecteixen els fluxos de transferències
entre el Govern de la Comunitat Autònoma i Ficobalsa,
només figuren 140 milions de pessetes. Per tant, els comptes
del traginer són uns, però els comptes de l'amo de l'ase són
uns altres, crec que abans de presentar el pressupost en
aquest parlament, Ficobalsa i Govern s'haurien d'haver posat
d'acord sobre la quantia i sobre la finalitat, perquè els
comptes, senzillament, no quadren.

No sé si és el moment ni les persones a demanar una
explicació, crec que això seria més propi de la presència del
Govern de la Comunitat Autònoma, perquè vostès,
segurament, s'han limitat a fer una carta de peticions al
Govern de la Comunitat Autònoma que aquest,
senzillament, no li ha contestat amb els termes que vostès
han demanat, però haurien d'haver corregit les seves
previsions.

Hi ha una altra quantia on l'anàlisi de les xifres que ha
presentat Ficobalsa no aclareix, vostès pressuposten una
transferència de capital per capítol 7, de 37.500.000
pessetes, que no figuren enlloc al pressupost de la
Comunitat Autònoma, després hi ha una vaga referència a
la memòria, que diu, "quantitat que es pressuposta com a
increment de l'autofinançament", m'agradaria una explicació
sobre aquest tema, perquè no l'entenc com a tal
transferència, i em resulta totalment incomprensible, tal
vegada de les explicacions que ens facin els gerent o el
director de Ficobalsa ho podrem aclarir.
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De moment, res més, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per contestar, té la paraula el Sr.
Domingo Ferrari.

EL SR.DIRECTOR GENERAL DE FICOBALSA (Domingo
Ferrari i Mesquida):

A la partida de Presidència, efectivament hi figuren 140
milions de pessetes per finançar les activitats de Fires i
Congressos de Balears SA, nosaltres hem fet referència que
tenim unes transferències corrents de 164 milions de pessetes, i
he dit a l'explicació que corresponen a les següents quantitats i
que ara afegiré qui està previst que ens les financiï. Els 2 milions
d'Alimenta, els 3 milions de pessetes de Brocanter, els 6 milions
de Balears Nàutica i 1 milió de Nupcial, està previst que siguin
finançats per la Conselleria de Comerç i Indústria. I després, els
4 milions de la fira de mostres d'Eivissa i els 2 milions de la de
Menorca, està previst que siguin finançats per Ibatur.

Després, quant als 43 milions de pessetes, crec que és una
qüestió tècnica de gestió del propi sistema regulat per la
Comunitat Autònoma, però aquests 43 milions de pessetes s'han
de sumar a la partida d'ingressos patrimonials, que sumen el total
de 100 i busques milions de pessetes que nosaltres generam per
la nostra pròpia activitat. La Comunitat Autònoma fa posar la
quantitat de transferències de capital de 37.500.000 milions de
pessetes, però corresponen a propi autofinançament com
ingressos patrimonials derivats de la nostra pròpia activitat, però
ens ho fan posar dins aquestes dues partides per raons tècniques
de confecció de pressupost.

Això és l'únic que li puc dir. No sé respondre d'altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrari. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Només per deixar constància que
persisteixen els meus dubtes, els 140 milions de pessetes amb els
quals vostès compten de Presidència, estan pressupostats a
capítol 7, la qual cosa els obliga necessàriament que aquestes
despeses siguin despeses de capital, i no despeses de
funcionament, com vostè ha dit, per tant, aquí hi ha un
substanciós error de comptabilització. 

I per una altra banda, dir-li que bé, jo he estudiat el
pressupost i a la Conselleria de Comerç i Indústria no està
prevista cap transferència a Ficobalsa, és a dir, a l'estat de
pressupost consolidat no hi ha previst per part de la Conselleria
de Comerç i Indústria més que transferències a les empreses que
depenen d'aquesta conselleria. Per tant, aquí hi ha un embull de
pressupostació que no queda correctament reflectit als
documents dels pressupost.

Insistesc que aquesta quantitat que vostès pressuposten
com ingressos procedents de l'autofinançament no sé què
fan a una partida de transferències de capital, per tant,
senzillament, hem de continuar mantenint el nostre
posicionament crític en relació a la manera d'elaborar la
pressupostació de l'empresa que la fa incomprensible als
efectes de l'anàlisi i, per tant, prendre les determinacions
oportunes de cara al debat i a les esmenes del pressupost.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Ferrari, si vol contrareplicar,
té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FICOBALSA
(Domingo Ferrari i Mesquida):

Sí, Sr. President, gràcies. Jo no conec els pressuposts de
la Conselleria de Comerç i Indústria, òbviament, però
tampoc no crec que figuri com transferència de capital a
Ficobalsa, jo crec que deu figurar dins la partida de
transferències de capital, a organitzadors de fires o a
participacions en fires o altres tipus de conceptes
pressupostaris.

Bé, dins els 164 milions, també m'havia oblidat que hi ha
una partida de 6 milions de pessetes del Consell Insular de
Mallorca per a la Fira del Llibre. I quant als 43 milions de
pessetes d'ingressos patrimonials, continuu insistint que
procedeixen de la nostra pròpia activitat de la fira, que són
ingressos patrimonials propis de la nostra activitat, i que es
fan reflectir en aquest capítol per raons tècniques que jo en
aquests moments no puc contestar perquè les desconec, ha
d'estar així.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrari. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, som aquí
perquè el president executiu i el director general de Fires i
Congressos ens expliquin quines són les activitats i quin és
el pressupost per a l'any que ve, l'any 96. Jo crec que Fires
i Congressos té una tasca molt important, que és organitzar
distintes fires i distintes activitats que puguin ser d'interès
per a la nostra col•lectivitat i que puguin tenir un interès
general dins la nostra societat. Jo crec que Fires i
Congressos és un instrument molt vàlid i molt positiu per
intentar comercialitzar els nostres productes, els productes
de les nostres illes, i que el pressupost que han explicat aquí
s'ajusta a aquestes necessitats.
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Sobre si ha de comparèixer o no un responsable polític, jo
m'he preocupat d'aquest tema, he fet unes indagacions, i, segons
tenc entès, al Congrés dels Diputats, quan compareix el president
d'Ibèrica per explicar les activitats d'Ibèria, no sol anar mai
acompanyat del ministre responsable d'aquesta àrea. Per tant, jo
crec que avui aquí, el Sr. Gaspar Oliver i el Sr. Ferrari, president
executiu i director general, han vengut a explicar les actuacions
del pressupost de l'any 96, jo crec que han donat compliment a
aquesta tasca, i el nostre grup, evidentment donarà suport a les
activitats que té preparades i programades per a l'any 96 Fires i
Congressos de Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Oliver, té la paraula per contestar.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU DE FICOBALSA (Gaspar
Oliver i Mut):

Gràcies, Sr. President. Jo voldria dir al portaveu del Partit
Popular que el pressupost que avui hem presentat aquí, de Fires
i Congressos, és un pressupost real, ja s'ha explicat que hi ha
algunes altres fires que no estan pressupostades, però que la
nostra intenció és poder-les dur a terme, i que el que pensam que
hem de fer és pressupostar allò que sabem positivament que
durem a terme, i sempre dins un cert risc, en el sentit que podria
ser que alguna d'aquestes fires no es fes, però, ja dic, no sembla
possible i, per tant, ens hem limitat a pressupostar per al 96
aquelles activitats, aquelles manifestacions i aquelles fires que
tenim una seguretat molt grossa de poder-les dur a terme. Però
he d'advertir, o millor dit vull anunciar també que a part
d'aquestes fires que ha dit el Sr. Ferrari que hi estam fent feina
per veure si també les duim endavant, que durant tot l'any ens
surten altres activitats que no estan previstes i que a un moment
determinat se'ns demana a Fires i Congressos que les duguem
endavant, per exemple, el muntatge que vàrem fer a Alcúdia per
a tots els periodistes que varen venir aquí. 

Vull dir amb això que pensam que és un pressupost real que
ens ha de permetre dur aquesta activitat firal cap endavant, i que,
a més, estam en predisposició i estam també amb els instruments
necessaris perquè qualsevol altre tipus, qualsevol altra fira que
se'ns pugui proposar, també poder-les dur endavant sense que ens
afecti d'una manera forta al pressupost que presentam. és a dir
que les fires que faríem no ens suposarien cap desequilibri del
pressupost, sinó que faríem una liquidació de pressupost amb
majors despeses, però també amb majors ingressos i que, per
tant, pensam que la liquidació del pressupost serà aquesta. Mai
menor, sinó que fins i tot puc avançar que possiblement quan
liquidem els pressuposts del 96 per a totes aquestes altres
activitats que ens van sortint durant tot l'any, durant el 96, amb
molta seguretat la liquidació serà més positiva que el que avui
presentam. Però hem de presentar un pressupost real que ens
permeti dur aquestes fires endavant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Gràcies també al sr. Ferrari. Gràcies als
diputats, i conclosa la compareixença, s'aixeca la sessió, i la
propera sessió de la comissió serà a les 4 de la tarda, amb la
compareixença del conseller d'Economia i Hisenda. Moltes
gràcies.
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