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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts relativa a la tramitació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2003. En primer lloc hauríem d’indicar si es
produeixen substitucions en aquesta comissió. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí, Sr. President. Cecili Buele substitueix Bosco Gomila. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Antoni Llamas.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Salvador Cànoves.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Tirs Pons. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Antoni Diéguez.

Compareixença  de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, per
tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003 (RGE
núm. 3815/02).

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la compareixença de l’Hble. Conseller de Turisme,
Celestí Alomar i Mateu per tal d’explicar els pressuposts de la
Conselleria de Turisme. Per informar sobre aquest s pressuposts
té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme que ve acompanyat
en aquesta compareixença dels següents alts càrrecs: Isabel
Maria Oliver, Secretària General Tècnica; Fina Casals i Senent,
directora general d’Ordenació Turística; i Joan Josep Galmés i
Ginard, director administratiu de l’ENTURIB.

Té la paraula el conseller de Turisme, Sr. Celestí Alomar i
Mateu. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que el pressupost del 2003 de la Conselleria de Turisme tenen
dos objectius clars. Un objectiu és avançar cap a un nou model
turístic, essencialment dins el camí d’un model que ha de
consumir menys recursos i en canvi conservar més el medi. Un
model que ha d’anar més dirigit a l’estacionalitat, per tant, fer
una millor distribució de fluxos durant tots els mesos de l’any
i un model que ha d’evitar la concentració del turisme en un sol
segment, el segment de vacances. A pesar que les condicions
de mercat en aquest moment siguin dificultoses, jo crec que

hem de seguir fent feina en aquesta millor distribució de fluxos
i en aquesta millor diversificació de productes.

El segon i gran objectiu d’aquest pressupost jo l’emmarcaria
com afrontar una nova situació del mercat, que ve definida
fonamentalment per un augment de l’oferta i una contenció de
la demanda. Un augment de l’oferta fonamentalment en allò que
és l’àrea del Mediterrani, no només per l’obertura de destins
turístics tradicionals com pugui ser Turquia, Croàcia, fins i tot,
Grècia que en els darrers anys havia estat afectada per totes la
situació conflictiva d’aquella àrea, sinó també per noves places.
Noves places turístiques que l’Organització Mundial del
Turisme les xifra entre l’any 2000 i 2005 en 459.000 places dins
el Mediterrani. A més també li hem de sumar a aquestes places
l’efecte que produeix damunt el mercat internacional o el mercat
europeu, l’existència de més de 50.000 places a Canàries, que
tenen un efecte molt directe dins allò que és el mercat turístic
d’hivern.

La situació nova del mercat, no només ve determinada per
aquesta circumstància, sinó que també ve determinada per
altres circumstàncies que són un cert cansament d’allò que són
els paquets tradicionals. És a dir, el paquet tradicional que
podríem dir que és el d’hotel, avió, que és un paquet estàndard
que ha estat i segueix sent el líder de vendes dins el mercat
internacional i europeu. I en aquest moment es denota un cert
cansament, donat que el client té oportunitats de fer altres tipus
de viatges, és a dir, un viatge a la seva mida. I això fa que
l’augment de la contractació directe, com també el viatge
independent, per exemple dins el mercat anglès aquest any
passat va augmentar un 40% només amb aquella que fa
referència als que vénen a les Illes Balears. Aquest augment del
40%, aquest augment dels viatges directes i independents és
una qüestió que nosaltres creim que s’ha d’abordar i és una
qüestió que marca aquest context per afrontar la nova situació
de mercat dins aquest pressupost.

Els pressuposts són a més el treball de tres anys per part de
la Conselleria de Turisme, jo diria que enguany i en certa
manera l’any passat ja vàrem poder tenir uns recursos
addicionals. Enguany es concreta una feina que és la feina que
s’ha fet per anar creant un nou instrument, que és el fons de
rehabilitació d’espais turístics i naturals, que ve dotat per
l’impost turístic i això fa que cristalAlitzi en els pressuposts
d’enguany de tal manera que els pressuposts de la Conselleria
de Turisme, en relació als pressuposts inicials de l’any 2002
augmenten un 107,9%, la qual cosa jo crec que és un èxit des
del punt de vista pressupostari, que després de fer feina tres
anys puguem dir que enguany augmenta un 107,9% en relació
a l’any passat. Però si féssim aquesta referència en relació al
que va ser l’inici de legislatura, o més concretament el darrer
any complet de la legislatura passada, que era el 98, diríem que
en relació a l’any 98 els pressuposts de la Conselleria de
Turisme han augmentat un 143,6%, la qual cosa és un augment
que jo crec que és considerable i important, i que és fruit d’una
feina de tres anys.

Dins aquests pressuposts jo voldria destacar sobretot el
fons de rehabilitació d’espais turístics i naturals. El fons de
rehabilitació d’espais turístics i naturals ve a concretar o a
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donar forma per primera vegada a un mecanisme que permet
millorar la relació entre els sectors i les diferents activitats
econòmiques, i per primera vegada una administració turística
es dota d’un instrument que és capaç de recaptar recursos de
l’activitat turística i dur-los a altres activitats econòmiques, i jo
crec que aquest és un element importantíssim i que es concreta,
a més, i es veu clarament dins el pressupost amb aquest
augment de pressupost. Aquest instrument jo crec que també
és un element que ens permet no només dur aquests recursos
a altres activitats econòmiques, com és el sector primari, com és
el sector comercial, sinó que ens permet també fer inversions
que ens condueixen a millorar o a aprofundir en la nostra pròpia
identitat pel que fa a aquelles inversions de caràcter cultural, de
rehabilitació de patrimoni, etc., etc. En definitiva ens permet, jo
crec, caminar cap a una societat més equilibrada.

Aquests diríem que són els objectius polític d’aquest fons
de rehabilitació, però dins els objectius específics que fan
referència al turisme aquests recursos ens permeten tenir un
nou producte turístic, anar creant les condicions per generar un
nou producte turístic, i no només generar un nou producte
turístic, sinó que, al producte de vacances que tenim
tradicional, donar-li més valor afegit a través d’aquestes
inversions i, en definitiva, ens permet diversificar o crear les
condicions de forma seriosa i de forma contundent per poder
diversificar el nostre producte turístic.

Dins els pressuposts tenen vostès el fons de rehabilitació
en el capítol 4 amb 1.029.404 euros, en el capítol 6, d’inversions,
amb 10.511.846 euros, i en el capítol 7, de transferència de
capital per a inversions a altres institucions, 19.348.966 euros,
el que fa un total de 30.890.216 euros que estan en el
pressupost de la Conselleria de Turisme. Efectivament, a més hi
ha altres projectes que per la seva aplicació ja figuren dins el
pressupost de la Conselleria de Presidència quant a compres,
medi ambient, energia, agricultura..., que sumen una mica més
de 8 milions d’euros però que estan dins els pressuposts de les
altres conselleries.

Aquest pressupost d’inversió, si el veim des de la
perspectiva de les diferents illes, els diria que la distribució és
un 65% d’inversions per a l’illa de Mallorca, un 14,5% per a
l’illa de Menorca i un 20,5% per a Eivissa-Formentera, molt
similar al que era l’any passat i que és una distribució millorada
cap a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera del nombre
d’arribades de turistes, que són en definitiva aquells que
paguem l’impost turístic.

L’altre aspecte concret que voldria destacar dins el
pressupost és tot el capítol que fa referència a la promoció.
Enguany es va crear l’ENTURIB, és a dir, l’any passat, però
enguany ja en aquests pressuposts..., és a dir, perdó, enguany
es va crear l’ENTURIB i en els pressuposts de l’any que ve ja
es veu la promoció en el capítol ENTURIB, que aquesta entitat
té com a objectiu fonamental una tasca promocional i de foment
de l’activitat turística adaptada a les noves estratègies
turístiques i a les noves tendències de mercat, sobretot baix el
paraigua i baix les directrius del Pla de màrqueting 2001-2005
que ens permet anar perfeccionant i millorant la nostra activitat
promocional. Els objectius concrets, diríem, per sintetitzar-los

d’alguna manera, d’aquest pressupost serien, per una part,
potenciar la imatge de la nostra destinació, diversificar el
producte per desestacionalitzar la demanda des d’un punt de
vista de promoció, incrementar la satisfacció i fidelitat dels
visitants, diversificar els canals de comercialització dels
productes, conèixer la situació de mercat i de mercats
competidors i donar servei a les nostres empreses, especialment
petites i mitjanes empreses. Aquest repte de la promoció es
dóna dins un context  que ja definia de més places, d’una
situació en què als mercats emissors la demanda està
estabilitzada, i per tant es dóna dins un nou panorama de més
competència amb els altres destins turístics. Per això l’esforç
que es fa enguany per part dels pressuposts d’ENTURIB
dedicats a promoció, és a dir, promoció també n’hi ha a altres
capítols del pressupost, però concretament d’ENTURIB
dedicats a promoció tenen un augment del 25% en relació a
l’any passat, que jo crec que també s’ha de dir que és un
augment important.

Si tenguéssim en compte l’efecte promocional de
l’ENTURIB més les actuacions que es deriven de Balears 21
com a actuacions de promoció interna, que abans es feien a
través d’IBATUR i que ara ja gran part d’elles s’han tret
d’IBATUR i es fan a través de la Fundació Balears 21, o
l’actuació promocional que és el Pla de marques i el Pla de
qualitat quant a millorar l’oferta de qualitat dels nostres hotels,
si ho veiéssim des d’aquesta perspectiva podríem dir que, fent
la mateixa similitud que feia amb el pressupost general de la
conselleria, diríem que en relació a l’any 98 aquest pressupost
de promoció ha augment un 93%, la qual cosa crec jo que és un
augment important.

Ja fent referència a l’Institut de Promoció i Qualitat
Turística, he de dir que per primera vegada l’administració dóna
assistència tècnica a les empreses, especialment a les petites i
mitjanes empreses a través d’aquest institut; això és una
novetat, és a dir, fins ara l’administració turística autonòmica no
havia tengut un programa d’aquestes característiques, específic
des de la Conselleria de Turisme. Aquest institut de Promoció
de Qualitat en relació a l’any passat..., bé, l’Institut de Promoció
de Qualitat els record que bàsicament el que fa és implantació
de sistemes de qualitat; en relació a l’any passat s’augmenta un
43,9%; l’any passat, perquè tenguin un punt de referència, es
varen tenir 109 demandes de sistemes de qualitat i actualment
ja hi ha 43 establiments certificats d’aquestes 109 demandes, i
dins aquest any se’n certificaran 43 més. L’any que ve ens
permetrà tenir una capacitat molt més alta en aquest sentit, un
43,9% més en recursos.

Pel que fa referència al Pla de marques, enguany en relació
a l’any 2002 s’augment un 116,6%. També per fer una referència
del que és el Pla de marques i què volem dir quan parlam del Pla
de marques, direm que en el Pla de marques hi ha hagut 181
solAlicituds d’entrada en el Pla de marques. D’aquestes 181
solAlicituds, n’hi ha 130 que ja estan acreditades, la qual cosa
vol dir que compleixen tots aquells requisits que se’ls
demanava per entrar a una marca i que les 51 restants estan
pendents de complir els requisits. 
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Precisament el dia d’avui s’activa el sistema de reserves en
World Res, que és una central de reserves que ens permet
comprar en temps real, permet al client comprar en temps real,
permet al client fer tota una sèrie d’operacions, és a dir, és un
dels grans sistemes on line de reserves que, a més, dóna accés,
està connectat a 600.000 agències a nivell de tot el món i està
connectat als tres grans sistemes de grans servidors, Amadeus,
Sabre i Galileo. Avui, com dic, s’activa aquest sistema de
reserves i a partir d’avui podran ja arribar visitants als hotels,
a aquests 130 hotels acreditats a través d’aquest sistema; ja
n’arribaven anteriorment, perquè s’havien fet 750 visites a
grups o a agències de minoristes a tot Europa, i això ja feia que
ja tengués una activitat. Això ens permetrà completar o
completarem aquest sistema de reserves amb uns convenis amb
diferents associacions de minoristes; el primer conveni serà
amb una associació de minoristes de Saxònia que inclou 12.000
venedors. 

Crec que és, l’esforç d’un augment del 116% del pressupost
en aquest capítol de marques, és un esforç que val la pena
perquè estic convençut que ja a partir d’aquests moments està
donant resultat, però sobretot una vegada que es posi en
marxa, que s’activi avui el sistema de reserves, ens donarà un
potencial important per arribar als mercats. Els faig referència
que els havia dit que, només com a exemple, en el mercat anglès
la venda de producte directe independent referent a Balears
havia augmentat un 40%. Això ens permet arribar a aquest
producte independent i ens permet arribar al producte de venda
directa a través de les agències de viatges. Indubtablement
aquest augment de pressupost ens permet, en el sistema de
marques, anar a fires especialitzades, com sigui el British Open
de golf a Escòcia, com sigui Munich BMW de golf, com sigui
la fira de cicloturisme d’Alemanya, d’Agrotur a Cornellà o a
Biarritz la fira de senderisme. Això també ens permet, aquest
augment de pressupost, crear un sistema de fidelització de
clients i ens permet, a més, crear una base de dades per a les
empreses adherides perquè tenguin la possibilitat de millorar
aquest sistema de fidelització que els deia abans.

Quant al capítol concret del CITTIB, aquest es planteja com
a objectiu canalitzar totes les investigacions turístiques de la
nostra comunitat. Per primera vegada també tenim la possibilitat
ja estrenada de donar un servei a les nostres petites i mitjanes
empreses, bé, a tots els professionals en general, però molt
especialment a les petites i mitjanes empreses per augmentar la
seva capacitat d’afrontar els mercats a través del que es coneix
(...) turística, que és aquella informació que necessita qualsevol
empresari per poder conèixer el mercat emissor, per poder
conèixer els mercats competidors, per poder conèixer les
tendències, i a més és un projecte que només és de la
conselleria, sinó que es fa amb altres institucions com és la
Universitat, com és Sa Nostra, que tenen una gran capacitat
d’anàlisi de conjuntura que ens permet tenir també la
conjuntura en cada moment dels mercats.

El CITTIB en relació a l’any passat augment un 6%, i també
feim la referència als pressuposts que feia anteriorment en
relació al que és la legislatura, perquè ja dic que aquest és un
esforç, que aquests pressuposts d’enguany de la Conselleria
de Turisme són resultat d’un esforç de tres anys. Si no

haguéssim tengut la capacitat de l’impost turístic de fer
inversions no tendríem la capacitat de desplaçar recursos cap
a objectius que són prioritaris. Aquest esforç ens permet
augmentar un 6% i en relació a l’any 99, que és el primer any
que opera el CITTIB, he de dir que l’augment del 99 al 2003 és
del 533% del pressupost. És una organització que no treballa
sola, sinó que treballa a través de convenis i l’any que ve es
faran projectes, a més, amb la Universitat de Dresden, a més de
continuar amb les compres de Nielsen, de Reise Nielsen i els
convenis amb la Universitat de les Illes Balears, que és el que
conforma el paquet que ens permet tenir l’anàlisi de mercat,
l’emissor és especialment el mercat alemany i el mercat anglès,
i també de mercats competidors, a més d’això l’any que ve
continuarem la feina en colAlaboració amb la CAEB, amb Sa
Nostra, amb l’IBIT, amb el SOIB, amb la Cambra de Comerç, amb
l’Ajuntament de Calvià, amb la PIMEM, i com a novetat
important la setmana que ve a la fira de Londres es firmarà un
conveni amb la Universitat de Surrey per poder iniciar o millorar
encara els estudis del mercat anglès de cara a l’any que ve.

Ja passant a la part d’IBATUR, la part de l’organització que
es dedica a la promoció de forma més estricta, jo voldria
destacar que l’esforç promocional és importantíssim, com deia
abans quan donava les xifres del pressupost, però voldria
destacar sobretot que aconseguirem una aspiració que s’havia
plantejat fa molt de temps, una aspiració que és donar justícia
i fer justícia a la realitat turística d’aquestes illes, i una asp iració
que és donar i fer justícia a l’aspiració de les empreses de cada
una de les Illes. Vostès saben perfectament que nosaltres, Illes
Balears, som un producte turístic complex i que, de fet, som
quatre productes diferents; Menorca, Eivissa, Formentera i
Mallorca són quatre productes molt diferenciats amb un
segment de clients diferenciats, i que dins els destins turístics
ens coneixen de forma separada. Evidentment nosaltres no
descartarem continuar potenciant la marca Illes Balears, perquè
en segons quines actuacions ens interessa anar amb aquesta
marca d’Illes Balears, però enguany, des del moment que es
podrà fer una campanya de 8 milions d’euros, de 8,5 milions
d’euros, per ser més concrets, dins els mercats internacionals,
ens permet entrar de forma potent per a cada una de les Illes
amb unes campanyes pròpies, campanyes pròpies que he de dir
de forma immediata que són possibles que siguin de 8 milions
d’euros perquè es firma un conveni amb Turespaña, que hi
posarà 4 milions d’euros, i nosaltres hi posarem 4 milions
d’euros. L’altre mig milió d’euros fa referència a la campanya a
través d’Internet, que posaríem 250.000 euros cada una de les
institucions. És a dir, aquesta colAlaboració, que esper que
s’ampliï, a més, amb la colAlaboració de la Cambra de Comerç,
ens permetrà afrontar per primera vegada i de forma important
una promoció diferenciada per a cada una de les Illes.

Jo crec que, a més, la història ens ha demostrat que tant en
inversions com a vegades en promoció el gran pes de l’illa de
Mallorca ha tengut conseqüències concretes i, per tant, s’ha
notat dins la promoció, i per tant també s’havia de fer en certa
manera justícia a una certa reivindicació de les illes davant el
que és promoció i reforçar aquella promoció sobretot de
Menorca, Eivissa i Formentera. La distribució, per tant, de
recursos per a cada una de les illes no serà la mateixa
distribució que dèiem del fons de rehabilitació, que era la
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distribució en funció de les arribades, sinó que serà una
distribució diríem una mica més aleatòria i que hem cregut que
és la bona, i en la qual estan d’acord tots els foments de cada
una de les illes i hi estan d’acord tots els consells insulars,
perquè són els que integren el consell promotor d’IBATUR. La
distribució d’aquests recursos serà d’un 55% per a Mallorca,
un 20% per a Menorca, un 20% per a Eivissa i un 5% per a
Formentera, i això ens permet que cada una de les Illes tengui
una campanya de promoció diferenciada. Aquestes campanyes
de promoció es faran seguint el que marca el Pla de màrqueting
perquè també, afortunadament, l’any passat ja s’havia fet un
pla de màrqueting diferenciat per a cada una de les illes. La
distribució, per tant, de productes, la distribució de destins, es
fa per illes i en funció del Pla de màrqueting, i s’està elaborant
aquests dies i encara, és a dir, el dia que es concretin els puc fer
arribar la informació. 

A més d’aquesta feina continuam mantenint les oficines de
relacions públiques a Alemanya, Gran Bretanya i Espanya. La
d’Alemanya cobreix tot Àustria, també, i la d’Espanya cobreix
Portugal i França. Es mantenen, com és lògic, les oficines de
representació de les Illes Balears a Berlín, que jo crec que la
feina que fan és bona, és a dir, poder dur 450 nins aquí a passar
unes vacances, nins de famílies que havien quedat
damnificades pel desbordament dels rius d’aquests mesos
passats, ens demostra la capacitat d’organització que té
l’oficina de Berlín, per tant jo crec que està funcionant bé. Es
continuaran les actuacions promocionals a diferents destins
alternatius; França, Itàlia, Escandinàvia i Benelux ho varen ser
l’any passat i enguany continuaran a aquests mateixos països
i a més països de l’est. S’augmenta la presència a fires
especialitzades: Expoplural, (...), Turnezzo a Madrid, Tour &
Travel a Varsòvia, són les que s’ha anat enguany i es
continuarà amb aquesta línia d’anar augmentant aquesta
presència a fires especialitzades, a més de les que ja... Enguany
mateix, perdó, en el 2003, concretament són sis noves fires
especialitzades que hi ha, que és la Randonée de senderisme,
la Immersió de turisme nàutic, Imetz d’incentius, Miting
d’incentius, Imma de ciclisme i BTC d’incentius. 

Les campanyes, com deia, la previsió de campanyes -
perdonin, no ho havia dit abans- és a Alemanya, França i
Regne Unit, en un principi; no es descarta ampliar-les a altres
però en principi serien aquestes. Possiblement a Itàlia també hi
anirien algunes de les illes, molt específicament jo crec que
Menorca i Formentera hi podran anar, i la campanya d’Espanya
també es manté i a més aquests dies mateixos vostès hauran
vist, segurament, si veuen la televisió a hores punta la
projecció de l’anunci de Balears. 

Es continuen mantenint totes les inversions de la web i tots
els sistemes telemàtics. La web vostès saben que es va renovar
enguany després d’un any d’existència; la web és una qüestió
nova, no n’hi havia, no hi havia una web turística específica els
darrers anys; és a dir, per comparar les tecnologies, l’any 98 hi
havia 9 milions d’inversions, enguany, l’any 2003 en noves
tecnologies hi haurà en aquests pressuposts que els present hi
haurà 65 milions d’inversions. Però sí que els vull recordar la
xifra d’accessos de l’any passat a una web que dic que ja s’ha
renovat perquè jo crec que s’ha d’anar renovant constantment,

però l’any passat els accessos a la web de Visit Balears varen
ser 7 milions, i 1.400.000 pàgines consultades. 

Per tant jo crec que aquests pressuposts són uns
pressuposts que donen la vertadera dimensió de la política
turística d’aquest govern. Crec que s’ha donat un pas
importantíssim des del principi de legislatura a finals de
legislatura, crec que per primera vegada podrem anar amb una
promoció diferenciada i crec que per primera vegada tendrem
una promoció amb un contingut que altre destí turístic podrà
tenir, que és la promoció, el contingut que dóna tenir 7.000
milions de pessetes anuals per a inversions per millorar el
nostre producte turístic, per millorar la nostra capacitat de crear
producte. Crec que 7.000 milions de pessetes, que són els del
fons de rehabilitació d’espais turístics i naturals, és el millor
programa de diversificació que ha tingut mai aquesta comunitat
turística.

Per part meva crec que no he deixat res. De totes maneres hi
ha el meu equip i hi som jo personalment per contestar llavors
qualsevol de les qüestions que plantegin. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Correspondria ara que poguéssim suspendre la sessió, si
així ho demanen els grups parlamentaris, si no ho demana
ningú, crec que podem continuar.

Per fer les seves consultes i observacions, donarem pas als
diferents grups parlamentaris que vulguin fer ús de la paraula.
En primer lloc, té la paraula en nom i representació del Grup
Parlamentari Mixt, Unió Mallorquina, la Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Tan sols per felicitar el conseller,
donar-li l'enhorabona i agrair-li la seva compareixença. No tenim
cap pregunta a fer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. En nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem agrair la presència i les
aportacions que ha fet durant aquesta comissió el conseller de
Turisme i agrair també la presència dels alts càrrecs que
l'acompanyen, i manifestar algunes reflexions o anàlisis que ens
ha produït el fet que ens hagi presentat el pressuposts per a
l'any 2003. 

Compartim els dos objectius primordials que ens ha marcat,
que ens ha dit que duen aquests pressuposts de l'any 2003, i
que pretenen fer avançar cap a un nou model turístic. Estam
totalment d'acord que efectivament amb els recursos econòmics



1278 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 57 / 6 de novembre del 2002

 

que es puguin destinar a la Conselleria de Turisme s'ha de
contribuir a millorar l'entorn i a diversificar l'oferta i a
desconcentrar, i també el segon objectius de fer front a una
nova situació del mercat, per la qual cosa ens agradaria molt
que ens pogués incidir o ampliar una mica aquest punt, en tant
que consideram que, precisament l'any 2003 és un any en què
per ventura, pel que se'ns ha dit, es veurà encara més
caracteritzat per aquest augment de l'oferta i per aquesta minva
de la demanda que ja ha caracteritzat l'any 2002, com ha dit.

Valoram molt positivament que la Conselleria de Turisme
s'hagi marcat per a l'any 2003 aquest augment considerable en
els pressuposts respecte de l'any 2002 i també donam suport a
aquesta distribució més equitativa que s'ha fet per illes,
repartint-les en aquest 65% a Mallorca, 14,5 Menorca i 20,5
Eivissa i Formentera.

Respecte del Centre d'investigació i tecnologies turístiques,
també veim que és considerable aquest augment i el consideram
molt positiu, perquè es pot arribar a conèixer i a desenvolupar
millor el sector turístic illenc.

Ens agradaria que ens pogués dir dues parauletes més, si és
que se'ns pot ampliar la informació, perquè nosaltres també
consideram molt positiu que s'hagi obert aquesta oficina a
Berlín, un dels llocs on ja tenim tradicionalment mercat turístic,
però atès que hi ha aquestes baixades amb la demanda
alemanya i britànica, ens agradaria molt que ens ampliàs quins
esforços pensa fer la Conselleria de Turisme per a l'any 2003,
orientats a cercar nous mercats emissors, nous clients i si és
que hi ha algunes partides que estiguin destinades a aquests
objectius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. En representació del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Joan Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Agrair també al Sr. Conseller i al seu equip la seva presència
per explicar les línies bàsiques del pressupost de la Conselleria
de Turisme per al 2003, un pressupost que, com bé ha dit el Sr.
Conseller, ha augmentat de forma considerable, fruit lògicament
de la incorporació dels doblers de l'ecotaxa. Aquest fet, sota el
nostre entendre, marcarà un abans i un després a l'hora de dur
a terme obres i actuacions per millorar les nostres zones
turístiques, tant de qualitat, infraestructures i mesures
mediambientals, per tal de garantir així el futur del nostre sector
i lluitar amb l'única arma amb què podem lluitar des de les
nostres illes, que és la qualitat.

Per tant, estam d'acord amb aquest pressupost i amb els
seus objectius, i únicament li faria una pregunta, si ens pot
explicar una mica més quins plans -no sé si els ha dit, fins i tot-
d'excelAlència que s'estudien per a l'any 2003, quins són i quines
possibilitats hi ha de dur-los a terme.

Per altra banda, també podem veure com els pressuposts
destinats a promoció han augmentat de forma considerable i, el
que és més important per al nostre grup, que per primera
vegada es contempla una efectiva descentralització del que és
la promoció per a cadascuna de les Illes, és una reivindicació
per part de molts de sectors, sobretot de les illes menors i que,
finalment, sembla ser que, com bé ha dit el Sr. Conseller, això
serà possible.

Per tant, i ja per acabar, reiterar el nostre suport a aquest
pressupost, i esperar i desitjar que es pugui dur a terme amb
tota la seva integritat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Marí i Serra. Per contestar aquest grup
d'intervencions que s'ha produït fins ara, té la paraula el
conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies per totes les intervencions. Intentaré
contestar les dues preguntes concretes que em formulàvem. 

Una pot ser que sigui una mica complicada la contestació,
però jo intentaré fer-ho un poc en línies generals. Hem de fer un
esforç importantíssim en una línia que és la de fer arribar les
nostres petites i mitjanes empreses al client individual que està
disposat a comprar productes. Això dins un context que ara ho
podem fer, de cada any, de 7.000 milions de pessetes, entre
d'altres més inversió per anar millorant el nostre producte, i això
vol dir que si invertim dins compra d'espais naturals, podem
crear un producte de senderisme, o si invertim a la Serra de
Tramuntana comprant finques per completar el camí de pedra
seca, podem fer una oferta de senderisme, etc., podrem fer
diferents tipus d'oferta que en aquests moments no teníem o
millorar aquesta oferta que teníem. El cas, per exemple, de
cicloturisme, el circuit de l'any passat, de Llucmajor i de
Campos, ens demostra que hem de continuar amb aquesta línia.
I enguany, una de les previsions a través de les possibles
inversions és que tendrem 100 quilòmetres de cicloturisme. Per
tant, podem arribar a aquest segment amb una major potència
i hem d'articular aquesta forma.

Com l'articulam? A través del Pla de marques, els n'he donat
les xifres, i anant a fires especialitzades, no només en el pla de
marques, sinó que a més hi duim els productes generals, perquè
la promoció no només ha de ser dels associats, també tenen
dret a la promoció tota la nostra indústria i les Illes en general.
De tal manera que nosaltres enguany, i li deia, l'any passat ja
vàrem incorporar unes deu fires especialitzades, i enguany
anam a sis fires especialitzades més, substituïm el que és la fira
més general , deixam aquelles que realment són efectives i anam
a fires més especialitzades. 

És una estratègia de promoció, però aquesta estratègia de
promoció ens du també a implementar sistemes de fidelització
de clients, que fins ara són molt coneguts, dins el sector turístic
també, sobretot en els hotels concrets o en les cadenes
concretes, però dins les destinacions turístiques no són
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coneguts. Aquesta experiència és molt difícil de fer de forma
general, per tant la iniciam o la feim de forma particular a través
de les marques i de tenir els clients fidelitzats a aquestes
marques. És una línia de comunicació, de promoció, d'actuació
cap a un nou client, diríem, un nou client, no vull dir que no el
tenguéssim, però anam de forma organitzada un nou client, que
és el client independent. I també anam de forma organitzada a
cercar aquell client que es coneix dins el mercat turístic com el
client directe, perdó, es coneix com el client dins el mercat
turístic que fa la compra a través de l'agència de viatges i no a
través de majoristes directament, el client del minorista. A
aquests dos clients els oferim aquest tipus de producte. Vostè
arriba a l'agència, pot tenir aquest producte específic de Balears
o pot anar al producte estàndard de majorista de viatges, i al
senyor que es fa el seu viatge a través d'Internet i tal, li oferim
poder fer el seu viatge. Aquesta és una línia de comunicació.

L'altre aspecte que tenim clar és que és important, dins una
situació de competitivitat com tenir ara, anar creant una imatge
de marca com a destinació. Això ens permet tenir una campanya
de 8 milions d'euros, ens permet tenir una imatge corporativa,
una imatge d'illes, i anar als missatges de destins. Però dins
aquests missatges de destins, que és aquesta campanya de 8
milions, nosaltres podem donar un segon escaló que és el de
productes, i és l'escaló que definim ara. Per exemple, a Eivissa
hi podrà anar dins el mercat perquè tendrà volum suficient com
a Eivissa, i a més hi podrà anar com a esport nàutic, si vol
potenciar l'esport nàutic. Per tant, les campanyes generalitzades
que dins aquesta dimensió són noves, ens permeten fer la
campanya de producte de destí, per al públic en general, amb
un tipus de missatge que és un missatge molt més obert del que
és el vacacional, amb fotografies, etc., és un missatge molt més
complet del que és el destí en si de cadascun dels destins, i si
es vol, a producte concret.

Aquest és l'altre aspecte d'estratègia. Hi ha estratègia de
producte individual, producte de destí. Però després ens
trobam en una situació que és molt complexa, si enguany
haguéssim de fer un resum, al marge de les xifres de si un 2%,
un 3%, podríem fer un resum molt senzill i és molt significatiu.
Les empreses que han estat lligades al mercat anglès, han
augmentat beneficis; les empreses lligades a mercat anglès i a
d'altres mercats, inclòs l'alemany, han igualtat o millorat de
forma lleugera els beneficis de l'any passat; i les empreses que
van lligades només al mercat alemany, han empitjorat els
beneficis de l'any passat. Això, per a qualsevol empresari i
qualsevol destí, demostra o fa pensar, com deien els nostres
padrins, no pot tenir tots els ous dins la mateixa cistella, però
no és tan fàcil dur-ho a terme, perquè ha de tenir condicions de
mercat suficients i ha de tenir contractes entre els
comercialitzadors majoristes de viatges i ells que li permetin fer
aquesta diversificació dels destins.

Nosaltres, dins el contracte particular, d'empresa a empresa,
no hi podem entrar, però sí que hem d'anar a crear condicions
per tal que a d'altres destins que no trobaven places, no
trobaven llits a Balears, ara hi hem d'anar perquè hi haurà llits
de Balears. Enguany hi ha dos aspectes que a nosaltres ens
han donat coratge, que és el mercat espanyol, que ha fet
campanyes, ha trobat llits i ha crescut de forma considerable, i

el mercat italià, s'han fet activitats culturals a Itàlia, que és difícil
anar a fer activitats culturals a Itàlia, però hi hem anat,
conjuntament la Conselleria d'Educació i Cultura i nosaltres,
hem anat a Itàlia a fer gastronomia, hem anar a Itàlia, a Roma,
Milà i al sud d'Itàlia, és a dir que hem fet un esforç de
presentació a Itàlia de Balears, i hem aconseguit que el mercat
italià, de mitjana, i ho dic de memòria, que augmenti per damunt
del 15%, si mal no record.

Tot d'una que anam a mercat diferent de l'alemany i l'anglès,
veim com hi ha una bona reacció dins aquest mercat, i aquesta
és una estratègia que hem de fer. S'han substituït fires, alguns
diaris ens critiquen que no anem a una fira determinada, però és
que s'han substituït amb una estratègia de diversificació, i per
arribar a aquest país, s'arriba a d'altres fires, hem fet un pla de
fires que, si volen, els deix, a aquest pla de fires falten les fires
de països de l'est i una fira de Luxemburg, perquè canvia, però
és un pla consensuat amb tots els foments de turisme més el
patronat de Formentera, més els consells insulars, i és un pla
que crec que és suficientment representatiu i efectiu. Aquí
veurà perfectament com hi ha una diversificació important de
països on tendrem presència.

També aprovat pel mateix organisme, que és el consell de
promoció d'IBATUR, tenim tot el pla de presència de Word
Shops, de presentacions de les Illes Balears del 2003, amb
menció especial que no hi ha els països de l'est, perquè encara
es parla del pla. I després una altra cosa que per ventura pot ser
de menys interès per a vostès, però que també és una
informació i un esforç important de promoció, que són totes
aquelles visites que nosaltres duim cap aquí. No només és anar
a fora, sinó que és molt important que tant els venedors com els
que escriuen als mitjans de comunicació coneguin la realitat
d'aquestes illes, i qui tendrà per mesos, fins al mes de novembre
del 2003, les que tenien previsions en aquests moments. Tengui
en compte que l'esforç de 8 milions d'euros, du també un
conveni d'un esforç especial dins Alemanya per dur més
viatges de premsa i més viatges de familiarització. De tal manera
que ens plantejam ja xifres molt important tant dels venedors
com de premsa a nivell d'Alemanya.

A Espanya és una estratègia que s'havia utilitzat i que
havíem iniciat de forma imp ortant amb el País Basc, on hem
tengut una bona reacció, que llavors l'11 de setembre de l'any
passat la vàrem rompre, perquè vàrem creure que no era
convenient, però enguany la tornam recuperar, a final d'any s'ha
tornat recuperar, i sobretot l'any que ve també recuperarem.

Aquestes serien les tres grans estratègies, les dades
concretes poden ser aquí dins. Jo no sé si exactament he
respost a la seva pregunta. Si no, estic a la seva disposició.

La segona pregunta eren les plans d'excelAlència per al 2003.
Els plans d'excelAlència, vostès saben que és un programa de
l'Estat, jo crec que Balears hauria de tenir més presència en els
programes dels plans d'excelAlència, però no és aquesta la
discussió ni molt menys, sinó que la pregunta era quins
presentàvem. El director general de Coordinador, que és qui du
els plans d'excelAlència, he d'excusar la seva presència, però és
a Madrid, igualment que la directora d'IBATUR és al congrés
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cultural de Salamanca, organitzat per Turespaña, ell és a
Madrid, també a unes jornades organitzades per la Universitat
Autònoma de Madrid, si mal no record, i aquesta informació la
té ell molt en concret. Que jo en tengui coneixement, els que hi
ha en aquests moments, no vol dir que siguin els únics, però
dels que en tenc coneixement, nosaltres tenim propostes de
Sant Josep d'Eivissa, que és un pla d'excelAlència que ja vàrem
presentar l'any passat i que creim que valdria la pena plantejar-
lo, i Llucmajor. Aquests són els que tenim.

De totes maneres, jo crec que de moment que tenim la
possibilitat del fons de reutilització d'espais turístics i naturals,
aquests destins quan queden fora d'un pla d'excelAlència no
haurien ... Perdó, em passen informació, crec que és Sant Josep
a Eivissa, un pla d'Eivissa capital, és possible? Un pla de Sant
Antoni, que és el mateix que Sant Josep, i el pla de Llucmajor.
Hi ha un estudi d'Eivissa capital, és la informació que em
passen, però li puc fer arribar més en concret.

El cas de Sant Josep és un cas molt significatiu del que
passa. Evidentment, a nosaltres ens interessa captar recursos
d'altres administracions, sumar-los als nostres recursos i fer uns
programes més potents. Els plans d'excelAlència, a pesar que
són devers 120 milions de pessetes cada any, ben arribats són.

Sant Josep l'any passat no va poder optar a aquest pla
d'excelAlència, en canvi un dels grans projectes de Sant Josep,
que era la compra d'un espai públic, va al pla de rehabilitació i
es va aprovar per part del consell assessor de turisme, que és
el que aprova la proposta de projectes de fons de rehabilitació.
De tal manera que jo, dilluns passat tenia reunió amb l'equip
que du tots els temes de coordinació de projectes, i em deien
que ja estan a punt de tancar una compra d'un espai públic allà.
L'esforç dels projectes que es presenten, aquells destins que no
tenen accés a un pla d'excelAlència, intentam reconduir-lo i els
proposam, sempre, com vàrem fer l'any passat, al consell
assessor de turisme.

Com a conseller de Turisme no em puc ara decantar cap a un
pla o l'altre, perquè no ho hem fet mai, jo crec que els dos
municipis, tant Llucmajor com Sant Josep, es troben dins la
programació del fons de rehabilitació d'espais turístics naturals,
hi estan perfectament contemplats. El municipi de Llucmajor, a
més, ja hi ha un acord de principi amb diferents conselleries i ho
volem traslladar al Consell Insular de Mallorca, de fer una àrea,
d'ampliar l'àrea de reconversió territorial que està contemplada
al pla insular, i ampliar-la tot el que és Platja de Palma en el seu
conjunt i el de Sant Josep també ja està contemplat dins el fons
de rehabilitació.

Aquests són els dos projectes. Segur que un dels dos
sortirà amb el suport del programa del pla d'excelAlència, però
els dos estan contemplats dins el fons de rehabilitació d'espais
turístics i naturals.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Únicament per agrair la resposta del conseller, que ha estat
satisfactòria per a aquest diputat i per al nostre grup, i per
demanar que aquesta documentació escrita que tan amablement
ha ofert a la comissió ens pugui arribar com més aviat millor.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Alguna altra intervenció més, en torn de
rèplica?

Passaríem, idò, a passar la paraula al representant del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc agrair la compareixença del Sr. Conseller de Turisme
i dels alts càrrecs que l'acompanyen, excusar també la no
assistència del portaveu habitual del Partit Popular en aquesta
comissió, el Sr. Flaquer, per motius de salut, i la meva ràpida
substitució per als pressuposts d'aquesta conselleria. Per tant,
abans de res, deman disculpes si, per la meva ignorància en el
món turístic, puc tenir algun error a la meva intervenció.

Dels pressuposts de la Conselleria de Turisme per a l'any
que ve, hem de dir que els pressuposts amb l'ecotaxa són 58,3
milions d'euros i, si llevam l'ecotaxa, si llevam el que vostè ens
ha dit que està pressupostat dins la Conselleria de Turisme, de
30,8 milions d'euros, el pressupost de la Conselleria de Turisme
seria de 27,4 milions d'euros, per tant una mica menys, encara,
que els de l'any passat. Per tant, si llevam l'ecotaxa els
pressuposts són pràcticament els mateixos que hi havia.

L'augment considerable d'aquesta conselleria és degut, com
no podia ser d'altra manera, a aquest impost turístic. I he de dir
que el tema de l'ecotaxa, que crec que és un tema important dins
el seu pressupost, es destina pràcticament a un programa
pressupostari que és el fons de rehabilitació d'espais turístics,
és un programa pressupostari, el 443H, que el tenen, no només
la Conselleria de Turisme, sinó també la de Presidència, la de
Medi Ambient, la d'Agricultura i la d'Innovació.

El primer que em crida l'atenció, i supòs que vostè em podrà
contestar, és que la previsió d'ingressos de l'ecotaxa és de 42
milions d'euros i, en canvi, tota la despesa prevista per al fons
de rehabilitació d'espais turístics a totes les conselleries que he
dit, només és de 38,9 milions d'euros. Per tant, hi ha una
diferència de me's de 3 milions d'euros, que són uns 500 milions
de pessetes, que no sabem on són i que ens agradaria saber on
són aquests millors ingressos de l'ecotaxa que, en canvi, no
van destinats al fons de rehabilitació d'espais turístics.

Del tema d'aquest fons de rehabilitació, vostè dins la seva
conselleria, dins aquest programa, fa una descripció més o
menys d'on es destinaran els doblers, però en canvi a les altres
conselleries només hi ha les quantitats econòmiques i no
expliquen als programes, no hi ha memòria de programa, no hi
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ha objectius, i supòs, supòs perquè és vostè responsable de dir
exactament el que es farà a les altres conselleries, perquè jo mai
no havia vist que a les conselleries hi hagin programa on no hi
hagi ni memòria, ni objectius prevists, sinó que simplement
doni les quantitats econòmiques i per tant jo si de cas li
demanaré què és el que hi ha previst dins aquestes conselleries
per fer amb aquest fons de rehabilitació turística.

Començant per la Conselleria de Turisme, d'aquests 38,9
milions d'euros, vostè té 30,87 milions d'euros, en capítol 4 hi ha
un milió d'euros, que són per a l'empresa Diversitat 21, SA, i
que són bàsicament per a despeses de funcionament, capítol 1
i capítol 2 d'aquesta empresa, per tant una part de l'ecotaxa es
destina en primer lloc a despeses de personal i corrents
d'aquesta empresa pública. Després trobam que a capítol 6,
d'inversions, vostè té 10,5 milions d'euros, dels quals n'hi ha
destinats 574.000 euros a inversió immaterial, inversió
immaterial que vostè mateix ens diu que és per a personal
específic, per a informes, etc., i que nosaltres creim que aquesta
inversió immaterial també queda inconcreta, igual que la
despesa corrent de Diversitat 21 i que es lleven doblers d'un
impost per a despeses normals de funcionament i per a
despeses corrents que no són pròpiament inversions.

Després dins el seu programa a capítol 7, de transferències
de capital, hi ha 19,3 milions d'euros, dels quals 12,9 milions van
a l'empresa pública Diversitat 21, SA; i després trobam que hi
ha subvencions per a ajuntaments, només de Mallorca i Eivissa,
2 milions d'euros, que ens agradaria saber exactament aquestes
subvencions per què seran i per què no n'hi ha a Menorca,
simplement per saber-ho; i després hi ha 4,2 milions d'euros per
al Consell Insular de Menorca i per al Consell Insular d'Eivissa,
i no hi ha res per al Consell Insular de Mallorca, no sé si és
perquè no tenen les competències de turisme. Això és pel que
fa al fons de rehabilitació turística de la seva conselleria.

Després trobam que hi ha una petita quantitat de
Presidència, 900.000 euros, a capítol 6, per a inversions; a Medi
Ambient hi ha una quantitat important, 3,5 milions d'euros,
distribuïts en capítol 6, que de nou ens trobam que hi ha 56
milions de pessetes en inversions immaterials, que voldríem
saber per què són aquestes inversions immaterials; i després hi
ha quasi 2 milions d'euros per a transferències a empreses
públiques de la CAIB, que no sabem a quines empreses
públiques ha de transferir Medi Ambient, per aclarir si és
l'IBAEN, l'IBANAT, l'IBASAN, que no ho sabem, i a consorcis
també hi ha 340.000 euros, que també ens agradaria saber de
Medi Ambient, perquè ja dic que no hi ha cap explicació al seu
pressupost d'aquest fons de rehabilitació turística.

En innovació trobam una petita quantitat, de 633.000 euros,
destinats al Parcbit, que no sabem exactament què és el que s'hi
vol fer amb l'ecotaxa, i a Agricultura ens trobam quasi 3 milions
d'euros, repartits entre capítol 6 i capítol 7, 7 són subvencions
a empreses privades que també li demana si ens pot aclarir
aquestes conselleries què és el que pensen fer en aquest fons
de rehabilitació turística.

He de dir, en primer lloc, que no ens quadra la quantitat
global prevista d'ingressos de l'ecotaxa amb el que després s'hi

destinarà, com a primer aspecte que voldríem aclarir, i, en segon
lloc, criticar que s'utilitzin doblers d'aquest impost, una
quantitat així mateix important, per a despeses de personal,
estudis, informes, contractació de tècnics, un poc el que ja ve
sent habitualment en aquest pacte de progrés. Això seria tot pel
que fa a aquest primer programa que gestiona la Secretari
General Tècnica de la Conselleria de Turisme.

Després, passant a altres programes pressupostaris,
gestionats per la seva conselleria, dir que la Secretaria General
Tècnica pràcticament roman igual en el seu pressupost, ja hem
dit que si llevam l'ecotaxa, els  pressuposts són exactament els
mateixos, hi ha variacions entre capítols, però sí que a la
Secretaria General Tècnica s’ha llevat l’aportació que es dóna
al CITTIB habitualment, jo no sé si és perquè ara està inclòs
dins l’ENTURIB directament -ja me contesten que sí, per tant,
ja entenc un poc la desaparició d’aquesta partida. Dins el
programa que gestiona la Direcció General de Coordinació
Turística, de millora i promoció de l’oferta turística, hi ha una
petita davallada, però pràcticament són els mateixos
pressuposts. Dins el programa d’ordenació del sector i
redefinició del model turístic també hi ha una petita davallada,
però són pràcticament els mateixos; sí que puja la inversió
immaterial dins aquest programa, puja aproximadament 175
milions de pessetes, que ens agradaria que ens digui per a què.
I també hi ha una aportació a consorcis, que davalla respecte de
l’any passat i que també ens agradaria que ens aclarís per a què
és aportació a consorcis.

De l’Institut de Qualitat Turística, que es preveia o es feia
menció dins el programa l’any passat, enguany no es diu res
dins aquest programa de l’Institut Balear de Qualitat Turística,
tenint en compte que vostè ha xerrat de l’augment del Pla de
marques que, evidentment, s’han gastat quantitats importants
tot amb contractacions externes; crec que és Artur Andersen
que vostès varen fer una assistència tècnica de 75 milions de
pessetes a l’any 2001, a l’any 2002 no sé quina quantitat ha
estat, però dir que no es fa cap referència dins la memòria
d’aquest programa a l’Institut Balear de Qualitat Turística que,
en canvi, sí se n’hi feia l’any passat.

De l’ENTURIB, la veritat, és que ens ha sorprès que vostè
ens digui que ha augmentat els doblers per a promoció
turística, perquè nosaltres no els trobam, no trobam l’augment
d’un 25% que vostè ha dit que augmentava la promoció
turística. Hem de dir que el pressupost de l’ENTURIB és de 12
milions d’euros; l’any passat era de 9,5 milions d’euros, hi ha
una pujada aproximada de 400 milions de pessetes, però que no
es destinen a promoció turística. Aquesta pujada de 400 milions
de pessetes es destina a l’àrea d’investigació, que supòs que
és el CITTIB, l’àrea de qualitat; quasi el doble el capítol 1, de
personal, de l’ENTURIB, i quasi es doble també el capítol 2, de
despesa corrent, de l’ENTURIB. Vull dir que la xifra de
promoció, l’augment total de l’ENTURIB respecte de l’any
passat que era l’IBATUR és de 400 milions de pessetes, però
que no es destinen a l’àrea de promoció turística. I per tant li he
de dir que en aquest aspecte els números no ens quadren amb
el que ens diu, i creim, des del nostre grup, que el tema de la
promoció turística és un tema importantíssim, sobretot
enguany, l’any que ve i tots els que facin falta, perquè, jo no
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som un experta en dades turístiques, tenc dades evidentment,
m’han passat dades del que ha estat la despesa turística en els
darrers anys, del que ha estat l’ocupació hotelera, del que ha
estat tots els mesos, jo tenc les dades aquí, però crec que dins
els meus coneixements la davallada de turisme que hi ha i les
previsions per a l’any que ve són francament dolentes.

Per tant, està molt bé l’ecotaxa, està molt bé que millorem el
producte turístic amb aquestes inversions, però realment, no me
malinterpretin, nosaltres estam en contra de l’ecotaxa, nosaltres
estam en contra més que s’utilitzi un endeutament, com s’haurà
d’utilitzar, perquè està recorregut davant el Tribunal
Constitucional, i la pròpia llei de pressupost preveu un
endeutament a càrrec de l’ecotaxa; però ja dic, està molt bé que
vostès vulguin millorar el producte turístic, encara que sigui
amb una aportació d’imposts externa, perquè vostè diu que no,
que la forma d’augmentar el pressupost de la Conselleria de
Turisme ha de ser, precisament, amb aquest impost. Nosaltres
sempre hem estat en contra de la forma que vostès varen
plantejar l’impost, nosaltres li vàrem recordar que l’any passat
es va posar en marxa el nou model de finançament autonòmic,
que només l’any passat va suposar 18.500 milions de pessetes
més en un any i que és evident que, amb la sanitat, aquest
augment és encara més considerable. Però sí que he de dir que
aquest esforç que s’ha de fer a la seva Conselleria de Turisme
s’hagués pogut fer perfectament amb uns doblers d’una
sobrefinançació autonòmica, que encara no sabem molt bé a
què ho destinen. Però ja dic, està molt bé millorar el producte
turístic, però l’important és promocionar aquest producte
turístic i no hi ha cap ajuda especial en un moment francament
preocupant dins la nostra economia cap a aquesta promoció
turística.

Vostè ens ha dit que amb el Pla de marques, que encara no
veim el seu fruit, perquè vostè ens xerra del Pla de marques i tot
això, però els fruits, la veritat, és que no es veuen per cap lloc;
ens ha dit que podríem arribar al mercat anglès, jo vaig llegir fa
dos dies que les reserves britàniques per a aquest hivern són
dolentíssimes, vostè ens xerra molt del mercat anglès però
tampoc no veim que faci aquesta pujada que vostè ens diu que
farà.

I dir també que voldríem també que ens donàs explicacions
sobre determinades promocions que feia l’IBATUR, o
l’ENTURIB, i que es varen retirar durant l’any passat, com és la
retirada del programa Un hivern a Mallorca en el Foment de
Turisme; la Mostra de la Cuina, que no sé molt bé perquè s’ha
de retirar l’ajuda a la Mostra de la Cuina; o el Trofeo Conde de
Barcelona, que va ser un ridícul per al Govern d’aquestes Illes
la retirada també de l’ajuda.

Però bé, bàsicament dir, per tant, que nosaltres, llevant el
tema del fons de rehabilitació d’espais turístics, on li he fet una
sèrie de preguntes perquè no veim molt clars els números
d’aquest fons i crec que es desaprofitaran doblers, hem de dir
que la seva conselleria és pràcticament continuïsta; de vegades
els números no és el més important, sinó la gestió que es pugui
fer en una matèria tan important per a aquestes illes, com el
turisme seria el més important.

I de moment, Sr. Conseller, totes les dades, d’ençà que
vostè governa, i ja poden xerrar de la crisi i de l’11 de setembre,
però la situació de Balears és molt preocupant a nivell
d’Espanya, si comparam amb les dades d’Espanya i amb altres
dades, que fan que vostès siguin responsables d’una part
important del que passa en aquestes Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Per contestar, té la paraula el
conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies senyora
diputada. Començaré si li pareix una mica pel final, perquè m’ha
sorprès molt que vostè digui que aquests pressuposts són
continuïstes. Després de tres anys d’improperis amb el tema de
l’ecotaxa, després de tres anys de debat públic, d’un recurs
davant el Constitucional, d’una intervenció mensual del
Secretari d’Estat de Turisme de l’Estat espanyol, manipulant les
xifres i utilitzar-les de forma partidista, de tal manera que vostè
mateix no sap ni els clients que vàrem tenir l’any passat ni la
valoració de l’any passat, ni sap quina és la situació dels
mercats en general; de forma tan partidista que ajuden a
deformar l’opinió, després d’això, que vostè me digui que tenim
uns pressuposts continuïstes és que no ho puc entendre. Les
podria qualificar de qualsevol manera, però de continuïstes no,
continuïstes no ho són els pressuposts. Un pressupost que
augmenta el 104% i que és el 143% en relació al 98, no se’l pot
qualificar mai de continuïsta; es pot dir que un no està d’acord
amb el fons de rehabilitació i amb l’impost turístic, la qual cosa
és totalment legítima, però que siguin continuïstes és de l’únic
que no es pot qualificar aquest pressupost.

Quant a les preguntes concretes que me feia, bé preguntes
també a qüestions generals que plantejava. Miri, el mercat
anglès, vostè va llegir i haurà llegit a la mateixa pàgina que va
llegir que anava molt malament per a l’hivern que havia
augmentat un 40% del mercat directa, ho haurà llegit a la
mateixa pàgina, o segurament, si llegeix tots els diaris, a algun
d’ells ho haurà llegit, perquè, a més, és una dada que jo li he
donat. És a dir, el 40% del mercat directa, és a dir, ha augmentat
un 40% el mercat directe. Perquè si no fos així, jo li explicaré una
qüestió, si vostè fes referència només a aquesta dada que
donam de baixada de paquet tradicional, venut a les agències
de viatges, que és el 75%, era fins ara el 75%, i en el que cobreix
el Nilsen, si només fa referència a aquesta dada, no hi hauria
ningú mai que explicàs com durant tot l’any, les diferents fonts
han estat donant, les diferents fonts que totes xuclen del
mateix, del Nilsen, perquè és l’única font que hi ha, han estat
donant baixes del 12%, del 13%, del 14%, del 15% durant tot
l’any, i llavors quan feim números resulta que estam en les
mateixes xifres que l’any passat: un menys 0,1% o un menys
0,5% o un més 0,5% que és el que ens està fluctuant durant tot
aquest any.
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Com explica vostè que el Nilsen, que és una font
reconeguda per tots i que tots hi fan referència, ens dóna baixes
i llavors la realitat diu que no hi ha baixes? Simplement perquè
l’estudi del Nilsen, i així cada vegada s’explica, és una part del
mercat. I respecte de Balears el mercat que creix és aquest
mercat que no abasta l’estudi del Nilsen. I aquest mercat a
Balears, aquest any passat, agradi o no agradi a les autoritats
turístiques o no autoritats turístiques, ha augmentat un 40%
cap a Balears. I això fa que les xifres finals siguin unes xifres
d’un comportament extraordinari o excelAlent dins el mercat
britànic, perquè estam fent percentatges en relació a l’any 2001,
que va ser l’any que han vengut més turistes britànics des que
existeix el turisme. Per tant, s’ha de qualificar la temporada dins
el mercat britànic d’excelAlent o d’extraordinari. I això determina
llavors el comportament global del mercat.

Vostè també haurà vist, a no ser que només es dediqui al
titular i no llegeixi el subtitular, haurà vist que a la baixada del
29% de l’hivern li corresponia, segons el mateix informe, un
augment del 8% a l’estiu. Li record que els clients d’hivern del
mercat britànic, cap a Balears, són una mica més de 30.000. Els
clients d’estiu del mercat britànic cap a Balears són més de 2
milions de viatgers. Per tant, si vostè me treu el percentatge del
29 % de 30.000 o el percentatge decreixent o un percentatge
d’augment d’un 8% veurà quin és el comportament del mercat
britànic de l’any que ve. Per tant, a l’hora de fer afirmacions
s’ha d’anar molt alerta, amb molta cura sobre què es fan les
informacions.

En relació al que és Un hivern a Mallorca. Un hivern a
Mallorca, no s’ha llevat el programa; a Menorca tot l’any i Un
hivern a Eivissa, segueixen existint; no només segueixen
existint, sinó que el global de Menorca i d’Eivissa i Formentera
està per damunt quasi amb 140 milions de pessetes. El de
Mallorca, efectivament, és a dir, s’ha contingut el que és
específicament Un hivern a Mallorca, però en canvi, a través de
la Fundació Balear 21 s’està fent una actuació no només a
Mallorca, sinó a totes les illes, però especialment a Mallorca
alguns programes que compensen Un hivern a Mallorca.

Primavera de Croàcia ens va permetre tenir una activitat
important aquí; Teatres del Món, etcètera; és a dir estan fent
que nosaltres dediquem més que mai esforç a promoció interna.
Però no només ens interessa fer un esforç de promoció interna,
sinó que ja li puc anunciar que enguany la Fundació Illes
Balears 21 recaptarà recursos privats per poder fer aquestes
activitats, de tal manera que nosaltres el que anàvem a cercar
era un substitutiu dels doblers públics per doblers privats per
a aquestes activitats, i a través d’una fundació serà possible. I
enguany li puc anunciar que ja algunes entitats financeres
tenim l’acord previ per poder dur recursos privats a aquesta
entitat. I podrem derivar els recursos que hi dedicàvem a
promoció, a campanyes exteriors, que li record que abans no es
feia cap campanya exterior; la darrera campanya exterior que es
va fer va ser l’any 96 i no va arribar ni a 150 milions de pessetes.
L’any passat la Conselleria de Turisme ha fet campanyes
exteriors per més de 300 milions de pessetes, per més de 400
milions de pessetes. Per tant, o sigui, no és cert el que afirmen
en relació a Un hivern a Mallorca.

Tampoc no és cert el que afirma en relació a la Mostra de
Cuina. La Mostra de Cuina hi ha un conveni firmat exactament
per la mateixa quantitat que l’any passat, exactament per la
mateixa quantitat de l’any passat. I li puc fer arribar el conveni
de l’any anterior i el conveni d’enguany.

I el Trofeu del Comte de Barcelona, efectivament, vàrem dir
en el seu moment que un trofeu com aquest, que tenia un
suport econòmic privat com el que té, havia de tenir una
consideració exactament igual, creim nosaltres, que un trofeu
com pugui ser el Reina Sofia, com pugui ser la Copa del Rei.
Creim que, des del punt de vista promocional, és més important,
és a dir, el que pugui ser per a Mallorca la Copa del Rei, com
pugui ser el Reina Sofia, com a mínim no és més que aquests,
com a mínim igual, per tant anem a rendibilitzar els doblers
públics. Si aquests trofeus poden viure amb aquesta
subvenció, nosaltres els anam a donar aquesta subvenció, i se
li va oferir una subvenció similar a la que s’ofereix al trofeu de
Reina Sofia i a la Copa del Rei. Per tant, no crec que jo estigui
en cap moment, el trofeu, del que se li va oferir, es pot sentir
discriminat cap als altres trofeus, que jo crec, sincerament, que
són més importants que aquest, no es pot sentir discriminat.

Miri, tots els projectes que s’aproven i tots els punts del
projectes i els que s’aproven per illes i els dels ajuntaments i tot
el que es fa a través del fons de rehabilitació està aprovat pel
Consell Assessor de Turisme, és a dir, està integrat per una
amplíssima representació de l’administració i de la societat civil.
Per tant aquí sí que hi ha una transparència clara de tot el que
són els projectes. De totes maneres, indubtablement, dins la
mecànica pressupostària hi pot haver totes les preguntes que
vostè me fa, que jo li diré una pregunta o la que me plantejava
amb més èmfasi, que és que hi ha una diferència de 500 milions
de pessetes entre el que es rep i amb això, que aquesta sí que
li vull contestar jo personalment; a la resta serà millor que les
contestin els tècnics, perquè ho dominen molt més, però
aquesta és una previsió que fa Hisenda per a la gestió de
cobrament de l’impost, i la té Hisenda dins el seu pressupost,
li queda com a previsió de despesa de l’impost, la qual cosa no
vol dir que es gasti tot això en la gestió del cobrament de
l’impost. Però hi ha una previsió que fa i que al final d’any
llavors la distribuirà o farà el que Hisenda, passarà comptes del
que ha fet evidentment. Per tant, això és la diferència que hi ha.

I tota la resta ho troba efectivament dins les diferents
conselleries i efectivament, és a dir, algunes conselleries
segurament no li han donat una memòria explicativa perquè la
memòria explicativa la té tal vegada Turisme. En aquest moment
no sé si li puc fer arribar, no sé si la tenim aquí o si la informació
que li podran donar serà suficient, però per descomptat, crec
que el seu grup ho tenia, però si no li faré arribar el que són les
memòries, el que són tots els projecte en detall i el que es pensa
fer a cada un dels projectes, perquè la transparència entorn el
que és la gestió dels fons de rehabilitació d’espais turístics
naturals jo, almenys, pretenc que sigui absoluta.

Les altres qüestions, en tot cas, la Secretària General i el
director de l’ENTURIB li poden contestar.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Secretària General
Tècnica de la Conselleria, Sra. Oliver.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA DE LA
CONSELLERIA DE TURISME (Isabel Maria Oliver Sagreras):

Sí, gràcies. Jo intentaré contestar el millor que pugui, així les
notes que he anat agafant, a la Sra. Cabrer. Únicament jo volia
comentar-li que a les memòries efectivament he vist que a les
altres conselleries no consta la relació de projectes, únicament
també recordar-li que tots aquests projectes es varen aprovar
per una comissió tècnica, pel Consell Assessor de Turisme, per
l’interdepartamental i després, en uns altres casos, pel Consell
de Govern, si n’era el cas, que se li pot fer arribar, ja com ha dit
el nostre conseller, tots aquests projectes a cada una de les
conselleries respectives i jo n’hi puc dir alguns de memòria
d’aquests doblers d’altres conselleries perquè s’empraran.

Concretament, el de la Conselleria d’Energia es du a terme
per estalvi i eficiència d’energia i d’aigua, està destinat
íntegrament a aquesta línia. Els d’agricultura es destinaran
també a millorar, a dur a terme tasques i actuacions perquè
l’agricultura sigui més competitiva i també per poder
possibilitar el reguiu amb aigües residuals i depurades,
bàsicament. A part d’algunes altres més que fan referència a
arbres per a reposicions, però vaja, m’estim més que vostè
després ho vegi concretament, però vaja la idea és aquesta.

En la línia de medi ambient, com vostè sap és la Llei 7, que
és la de l’impost, estableix quatre grans línies i damunt aquestes
tots els projectes s’enganxen a cada una d’elles. Medi Ambient
fa molta referència a la Llei de l’impost i llavors, bàsicament,
molts de projectes, quasi bé tots els que du a terme Medi
Ambient són per a millora sostenible de parcs existents; per
exemple, hi ha un consorci al qual vostè ha fet referència en el
pressupost, que és el d’Aubarca, concretament, i millorar tota
aquesta qüestió mediambiental. Així mateix, també li podem fer
arribar tos aquests projectes que ja li dic que han estat
aprovats, que han estat públics i que han estat amb intervenció,
com ja havia dit el conseller en el seu moment, de tots els
agents socials implicats, que vostè mateixa sap per la formació
del Consell Assessor.

Això de manera genèrica. Després, per a algunes qüestions
concretes que ha anat comentant, per tot això que jo he pogut
anar recollint, d’impost a Menorca, vostè feia la referència que
no hi havia doblers als ajuntaments, que n’hi havia al consell,
però no a Menorca, perquè a Menorca totes aquestes
inversions es duen a terme a través del Consell Insular de
Menorca. Està organitzat i hem xerrat amb el Consell de
Menorca, està consensuat i ho hem organitzat, juntament amb
els ajuntaments també, però ho hem fet amb aquesta operativa.

Si no ho record malament, també feia referència a la
immobilitat immaterial, a capítol 6, de la Direcció General
d’Ordenació, que és la que fa referència als projectes d’inversió
de marques i de qualitat, corresponen a aquestes dues partides.
El d’immobilitat i el Pla Mirall també. De la Direcció General de

Coordinació els d’immobilitat immaterial fan referència a
destinacions turístiques (...) I els de Secretari al programa de
Turisme Sènior.

No sé si queden moltes més coses també.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Hi ha un tema pendent que és el tema de promoció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per contestar aquesta qüestió o donar les
informacions corresponents, té la paraula el Sr. Galmés.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ENTURIB (Joan Josep
Galmés i Ginard):

Gràcies, President. En referència al que ha comentat del
pressupost del CITTIB i l’IPQT dir que estan integrats dins el
que és el pressupost de l’ENTURIB. A part d’això, del que deia
dels 90 milions que no li apareixien és perquè figuren dins el
que és la subvenció a ENTURIB. D’això també comentar que
dins l’IPQT hi ha 871.000 euros que provenen d’Ordenació de
la Conselleria de Turisme, que és per al tema del Pla de marques
i de qualitat.

En referència al pressupost del que seria promoció,
IBATUR, ha disminuït, jo no ho veig així; jo veig que aquí hi ha
un augment d’aquest pressupost, aproximadament un 37%,
sense comptar la inversió que farà Turespaña en la promoció de
les Balears.

I en referència al personal i a les despeses corrents, és ver
que ENTURIB es torna gros, que ara són tres àrees; una d’elles
és la de promoció, que és IBATUR; l’altra és la de Qualitat, que
és IPQT, i l’altra és la d’invest igació, que és el CITTIB, i s’han
de dotar d’aquestes àrees. Ara, igualment, el que és el
pressupost del personal no és doble i és corrent tampoc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Galmés. En torn de rèplica, té la paraula
la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, contestant el darrer, dir que a mi
el pressupost de l’ENTURIB no me quadra, li dic sincerament.
L’any passat, que no hi havia ni el CITTIB ni l’àrea de Qualitat,
hi havia un pressupost de 9,5 milions d’euros; enguany,
l’ENTURIB, que ja no és l’IBATUR, l’ENTURIB aglutina més
àrees i hi ha un pressupost de 12 milions d’euros, per tant hi ha
400 milions de pessetes, més o manco, d’un any a l’altre.
D’aquests 400 milions de pessetes, hi ha 1 milió d’euros que és
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per al CITTIB, 1,1, 190 milions de pessetes; hi ha després
l’augment de capítol 1 i de capítol 2, que jo no he dit que sigui
el doble, però he dit que és quasi el doble, és a dir un 40%, no
ho sé, no ho he tret exactament, però estam xerrant d’una xifra
important de pujada, per tant xerram de 100 milions de pessetes
més. Després hi ha l’àrea de qualitat, ho dic perquè,
efectivament, de l’IBATUR de l’any passat a l’ENTURIB
d’enguany hi ha 400 milions de pessetes més, però no per a
promoció, aquesta és la meva crítica, no per a promoció, per a
d’altres àrees dins l’ENTURIB. Això és el que nosaltres criticam
i per tant que no és cert que la promoció turística hagi pujat un
25%, que crec que és el que ens ha dit el conseller a la seva
primera intervenció, i que nosaltres, des d’aquest punt de vista,
criticam que, en un any especialment difícil per al turisme no es
faci un esforç pressupostari en matèria de promoció turística;
sobretot, tenint en compte que es vol millorar el producte
turístic amb unes inversions del famós fons de rehabilitació
d’espais turístics.

Dels fons de rehabilitació d’espais turístics, bé, dir-li, Sr.
Conseller, que si està tan clar a tots els projectes, perquè estan
aprovats pel Consell Assessor de Turisme la relació de
projectes concrets i qualificats, no entenc per què no es fan
memòries ni objectius dins el pressupost. Si tan clar estan tots
aquests projectes d’agricultura, de medi ambient, d’energia o
d’innovació, de presidència, a mi m’agradaria saber per què no
hi ha aquesta relació dins el pressupost. Perquè a Medi
Ambient trobam una quantitat important d’aquest fons i
simplement hi ha les partides que, com sempre, la Conselleria de
Medi Ambient inversió immaterial, perquè la Conselleria de
Medi Ambient si no tengués inversió immaterial es tornaria
histèrica, m’entén? O sigui, jo crec que no està gens clar a què
es volen destinar aquests doblers i per tant, si tan clar ho tenen,
perquè tenen tots els projectes, no entenc perquè no figura
aquesta relació dins la conselleria que vulguin, però almanco
que estigui clar a què es destinaran aquests doblers; perquè jo
ja he dit que hi ha quantitats importants de l’ecotaxa que es
destinaran a despesa corrent, en concret a Diversa 21 doncs
deixa ben clar el que es necessita, com sempre, que és
contractació d’un gerente, un responsable de administración,
dos asesores jurídicos, una secretaria, dos arquitectos
superiores, ocho coordinadores de proyectos , aquesta és la
realitat. A part que la Direcció General de Coordinació Turística,
també amb els doblers de l’ecotaxa necessita inversió immaterial
per a contractació de tècnics, per a anàlisis de projectes. Per
tant, jo crec que al final molts doblers de l’ecotaxa queden un
poc diluïts; hi ha una part important per a inversions, és ver,
però hi ha també una part important per a aquesta despesa
inconcreta que no sabem a què es destinarà.

Dir-li que vostè me xerrava de la Mostra de la Cuina, que
tenen el mateix conveni, bé, jo vaig llegir malament els diaris; va
sortir a tots els diaris, crec que va sortir dos o tres pics, no ho
sé, va sortir que la Mostra de la Cuina, que és una cosa
important per a nosaltres, jo crec que és una fira molt ben feta
i que la gent nostra gaudeix amb aquesta fira, promociona
també la gent que pugui ser de fora aquí, va sortir. Ara vostè
diu que han arribat a un acord i que continuen amb el mateix
conveni, idò perfecte, no hi ha cap problema. Però en aquell
moment vostè li volia llevar la subvenció, no crec que el

president o l’organitzador de la Mostra s’ho inventàs això, no
ho sé, va sortir i va sortir un o dos dies, no ho sé. Però si han
arribat a un acord perfecte.

Me diu del Comte de Barcelona que vostès consideren que
no s’ha de subvencionar o s’ha de subvencionar el mateix que
en altres circumstàncies. Miri, jo crec que qualsevol promoció
turística de les Illes és important i si hi havia un Trofeu Comte
de Barcelona que tenia uns doblers que li donava la Conselleria
de Turisme, aquests doblers s’han de mantenir, encara que
fossin superiors a altres trofeus que no necessitaven, per
ventura, tanta subvenció perquè en tenien per altres llocs, però
vostè no me digui que el Trofeu Comte de Barcelona, que surt
a totes les revistes nacionals i per ventura internacionals, no
sigui per promocionar, i que s’han de llevar quantitats que
supòs que tampoc no són gens importants i que va assumir el
Consell Insular de Mallorca, i que va haver d’anar el rei en
persona a donar el trofeu precisament perquè supòs que estava
enfadat amb aquesta circumstància, però crec que amb la
quantitat de doblers que aquest govern destina a autèntiques
inutilitats, crec que donar aquesta subvenció a un trofeu que
ens fa una promoció nacional i internacional no crec, Sr.
Conseller, que estigui justificat, sincerament, com altres
actuacions que ha duit a terme.

I en general li he de dir que vostè se m’ha enfadat al
principi, que si les reserves britàniques, que si he de parlar en
propietat, no he de parlar en propietat, que si va sortir aquesta
notícia, jo deia “no ho dic”, la notícia que va sortir dos dies,
però en qualsevol cas, conseller, per ventura jo no som una
experta en dades turístiques, però som una persona normal, del
carrer, que estic a més a un parlament amb una informació
privilegiada, però crec que les dades actuals no són
precisament perquè vostè les qualifiqui d’extraordinàries, com
ha arribat a qualificar les dades. Sincerament li he de dir, amb la
meva total sinceritat, que els pressuposts són continuïstes, és
clar, i li he dit, no és que siguin continuïstes, és que si llevam
l’ecotaxa són menys del que hi havia l’any passat. Per tant,
aquest govern, dels seus propis pressuposts, de la
sobrefinançació del nou model de finançament autonòmic, no
ho destina al turisme. 

Li he de dir que vostè ha fet moltes valoracions del
pressupost que es destinava l’any 98 o no es destinava, però
els ingressos per turisme l’any 98 eren d’un 13%; enguany
tancarem amb un -7% d’aquests ingressos obtinguts. Per tant
l’any 98 no ho devíem fer tan malament perquè almanco no
teníem aquesta situació tan dolenta i tan preocupant que tenim
en l’actualitat. Fa tres o quatre dies que el conseller d’Hisenda
va tornar a haver de fer una roda de premsa per tornar a revisar
el creixement del PIB, per tornar-lo a revisar. Els pressuposts de
la comunitat autònoma varen entrar aquí i preveien un
creixement global d’un 1,7% del PIB, i dos dies després ja ens
deia el Sr. Mesquida que era d’un 1%. Aquesta és la situació.

Per tant jo dic que vostè pot dir que no es parla en
propietat, però les dades són francament preocupants, creim
que hi ha hagut moltes actuacions seves i d’altres companys
seus d’aquest govern que han perjudicat i que han contribuït
notablement a aquesta situació que, en termes comparatius amb
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Espanya, és molt dolenta, i li he de dir també que vostè, que
parla de si enganya o no enganya Madrid, li he de dir a vostè
que vostès mateixos varen dir que Turespaña si deixava fora,
quan sabien perfectament que no era així, ho sabien
perfectament i varen anunciar que vostès quedaven fora de
promoció de Turespaña, i després va haver de sortir
precisament l’administració de l’Estat dient exactament les xifres
que es destinaven a Balears. Per tant jo crec que menys criticar
els responsables de l’administració de l’Estat, que jo crec que
estan també preocupats per la sit uació a Balears perquè al cap
i a la fi es una situació que repercuteix a tota la nostra nació, i
a mi m’agradaria que vostè fes també un exercici de reflexió
p ropi d’aquest govern d’acusacions que han fet, de
declaracions totalment desafortunades, i enfrontaments que no
cal repetir i que han contribuït molt a aquesta situació.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bé, jo no sé
exactament ara per on contestar-li, perquè tot ha estat sucós.
Allò de continuïstes m’estim més ja no entrar en aquesta
discussió, és a dir, basta ser un observador imparcial per veure
que els pressuposts han passat de l’any 98 a ara han augmentat
exactament un 143% i per tant això jo crec que..., i tot el que ha
passat durant aquests tres anys, la discussió que hi ha hagut,
i ara dir que tenguem recursos que vostè diu que no són
pressupostaris, no sé què és l’ecotaxa però jo crec que sí que
són recursos propis, és a dir, que genera aquesta comunitat, no
crec que venguin de l’aire del cel, i si han vengut de l’aire del
cel mirem el que ha passat a la terra durant aquests tres anys,
a veure si ha estat de l’aire del cel o d’on han vengut. Per tant
allò de continuïstes no sé com ho puc qualificar ni sé com ho
he de rebatre, perquè és que és un absurd tan gros que no sé
què es pot rebatre.

Miri, Turespaña. De Turespaña només li diré que faci un
exercici i veurà si Turespaña realment..., si hi ha qualcú que
conegui el sector turístic que pugui mantenir que Turespaña
havia pensat en nosaltres i estàvem dins la programació. Agafi
avui el Diario de Mallorca, el full corresponent on s’informa
de Turespaña, i veurà com l’anunci de Balears, aquest anunci
que ells tenien tan preparat, aquest anunci que varen donar als
diaris per dir: “Veis com ho teníem tot preparat?”, és un alAlot
que ve a fer esquí i en canvi ens el posen com un alAlot -perquè
du les marques del “daixò” d’esquí- el posen com un alAlot que
ve a prendre el sol. Digui’m dues coses: o els de Turespaña són
absolutament oligofrènics i ens volen fer passar un alAlot que
ve a fer esquí per un alAlot que ve a prendre el sol a la platja, o
la cosa era precipitada, i jo crec que varen agafar aquesta foto
de forma molt precipitada, i avui es publica en el diari, a un diari
publiquen la foto que Turespaña va passar per dir: “Ho veis,
com nosaltres ho teníem previst?”, un alAlot amb les marques de
fer esquí. Si això és la promoció que tenia preparada Turespaña,

prevista per Turespaña, crec que Turespaña ha perdut la
capacitat professional que sempre havia demostrat, i ha perdut
els papers no sé per quina influència, però segurament per la
influència dels seus rectors polítics.

Mercat anglès. Efectivament, que ha estat el comportament
extraordinari del mercat anglès, del mercat anglès. Si vostè
agafa el Nielsen mateix veurà el comportament de preus dins el
mercat anglès, i veurà com els preus cap a Balears han pujat per
damunt de la mitja del mercat anglès; una dada, preus reals per
damunt de la mitja del mercat anglès. Les xifres són similars,
menys 1 punt, més 1 punt, anam variant segons els mesos, però
al final ens mourem en aquestes xifres, similars a l’any rècord
que va ser l’any 2001, xifres similars a l’any rècord, augment de
preus per damunt de la mitja. Com qualificaria vostè aquest
comportament del mercat anglès? Li sap tant de greu que hi
hagi qualque cosa que funcioni bé? És que vostès no poden
aguantar que hi hagi qualque cosa que funcioni bé, és a dir,
que aquesta comunitat tengui 70.000 milions de pessetes per
invertir durant 10 anys, que el mercat anglès funcioni bé, que el
mercat italià funcioni, és que és igual que menjar calàpets, no
ho poden consentir. Almenys reconeguin la realitat, de la
mateixa manera que jo reconec que el mercat alemany
efectivament ha baixat, i ha baixat un 17%. Turespaña diu que
ha baixat un 16%, jo dic que ha baixat un 17%. Miri les xifres del
mercat alemany, que les xifres del mercat alemany que dóna
Turespaña són millors que les xifres que don jo, o que dóna la
Conselleria de Turisme; nosaltres no ens amagam de res, la
realitat, si en qualque cosa ens caracteritzam, és per voler
conèixer la realitat i no amagar-nos de la realitat, i això és així
d’evident. Si a vostè no li agrada (...) el mercat anglès, bé, però
analitzi xifres objectives: augment de preus i manteniment de
clients; parli amb els hotelers o les empreses que fan feina amb
el mercat anglès, a veure si els ha anat bé o no els ha anat bé,
enguany. Miri, sàpiga el que han augmentat d’ingressos
aquestes empreses. Demani-ho, demani-ho a aquests també, no
ho demani només a aquells que tenien en exclusiva el mercat
alemany, demani-ho a aquests.

Bé, quan vostè em parla de despesa corrent de diversitat, jo
li vull dir que la despesa corrent de diversitat, que són uns 172
milions de pessetes, primer dues coses: aquests 172 milions de
pessetes inclouen tot el que són coordinadors de projectes,
aquesta gent ha de coordinar 72 projectes, ha de gestionar una
inversió anual de 7.000 milions de pessetes, amb la qual cosa
172 milions de pessetes en relació als 7.000, 8.000 milions de
pessetes d’inversió que han de gestionar crec que és una bona
relació, però a més li he de dir que dins aquest pressupost no
s’especifica perquè encara no es pot especificar, però aquests
172 milions del pessetes, el 50% dels 172 milions de pessetes ja
dins el pressupost de l’any 2003 vendran finançats per la Unió
Europea, és a dir, que es reduiran a la meitat exactament. És un
programa que a més es va publicar, s’ha publicat a la premsa i
es va dir en el seu dia que aquesta part de finançament, de
gestió dels projectes, venia finançada per la Unió Europea en
un 50%.

Vostè ha de comprendre que almanco enguany, i
especialment enguany però també tots els anys, quan nosaltres
compram Son Real, Can Serra, el quarter d’Intendència, etc.,
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etc., efectivament aquests projectes necessiten una primera
fase d’elaborar projectes, és a dir, són casals que compram,
finques que compram que necessiten projectes i necessiten
estudis per a aquests projectes, i quan nosaltres parlam
d’aquests estudis d’aquest personal independent precisament
parlam de l’elaboració dels projectes per poder fer les
inversions. Això ho ha d’entendre perfectament perquè és la
lògica de qualsevol mecànica.

Allò de la cuina, a la cuina hi ha gent que dispara molt ràpid,
hi ha gent que dispara molt ràpid. No diré res més. La cuina no
només..., miri, dispara tan ràpid la gent que en el que és
gastronomia enguany s’han gastat que jo recordi 14 milions de
pessetes; l’any passat s’havien gastat 8 milions de pessetes. Hi
ha gent que sap compartir i hi ha gent que no sap compartir, i
com que jo no vull perjudicar ningú, al final el que hem hagut
de fer és augmentar un pressupost que l’any passat era de 8
milions de pessetes i enguany és de 14 milions de pessetes,
però de tota manera hi ha gent que dispara massa aviat, és a dir,
jo el que li dic és que el conveni és exactament el mateix
conveni que l’any passat, i també li mantenc i li mantendré a
qualsevol lloc, i sobre la taula ho podríem veure, perquè jo sé
cert que si comparàssim la projecció de la promoció
internacional a través de televisió, a través de ràdio, a través de
premsa del que és el Reina Sofia o el que és la Copa del Rei és
infinitament superior al que és el Comte de Barcelona, això li
puc assegurar. És més, jo crec el Comte de Barcelona en 17
anys que se li ha anat donant suport hauria de tenir una
estructura suficientment eficient, que esper que la tengui, que
sigui així, suficientment eficient perquè amb el mateix
pressupost i amb el mateix suport que els altres trofeus poder-
se mantenir. Si no és així vol dir que l’estructura dels altres dos
trofeus almanco és més eficient que la del Comte de Barcelona,
i nosaltres el que hem de demanar és eficiència després de no
sé quants d’anys, de 7, 8, 9, 10 anys de suport, com a mínim
s’ha de demanar eficiència perquè el que rep aquesta gent són
doblers públics, i si un amb unes condicions similars, com
vostè diu, és eficient i l’altre no és eficient, per tant aquí hem de
fer qualque cosa i hem de forçar que sigui eficient. De totes
maneres el trofeu s’ha fet i jo crec que el trofeu es farà de la
mateixa manera que es fan els altres trofeus, perquè jo crec que
el que se li està donant és la vertadera mesura del que necessita
un trofeu d’aquestes característiques per fer-se endavant ,
donat que Mallorca els dóna la suficient borsa de mercat per
poder captar recursos de fora.

No crec que hi hagués més coses concretes. Jo li agraesc
molt la seva feina sobre el pressupost, però jo li he de dir una
qüestió que no m’agradaria deixar dins el tinter: els pressuposts
són els que són, els pressuposts demostren una voluntat
important d’aquest govern de considerar el turisme com a
l’element essencial de l’economia, demostren una voluntat
d’afrontar la situació actual i, a més, demostren que la política
turística és una política turística que va en benefici de la majoria
i que hi ha una voluntat de consens dins aquest “daixò”. 

Jo crec que el turisme és una cosa que necessita consens i
les portes sempre han estat obertes, les institucions s’han
creat, hi ha el Consell Assessor de Turisme, hi ha el Consell
Promotor del CITTIB, dins IBATUR, etc., etc. Per tant jo la

convidaria, a més de tenir aquí un debat amb els pressuposts i
entrar en les quatres coses que ja supòs que tota la gent està
cansada de sentir d’aquest conseller i de no sé quants de
consellers més, el que li demanaria, si la situació és tan greu
com vostè diu, que ens posàssim a fer feina, que les portes
estan obertes, les estructures són perquè tots hi participem,
fins i tot hi ha estructures en què vostès participen de forma
física allà dins com és la comissió del REB, que a la comissió del
REB vostès hi són, la comissió del REB és un gran mecanisme
per dur recursos cap a la promoció turística perquè hi ha un
article, que si no record malament és el 9, que és un gran
mecanisme per dur recursos per fer inversions, per diversificar,
perquè em pareix que si no ho record malament hi ha l’article 19.
Per tant l’àmbit de colAlaboració entre vostès i el Govern està
perfectament bé, hi ha la persona dins la comissió mixta i per
tant jo el que li agrairia és que féssim aquest esforç conjunt de
posar en marxa com a mínim, si vostès creuen que és tan
preocupant la situació, com a mínim un mecanisme tant
important com és la comissió mixta del REB per fer feina en
favor del turisme de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Amb això queda acaba
aquesta compareixença dels pressupostos generals de la
Conselleria de Turisme. Només ens resta agrair la presència del
conseller i dels alts càrrecs que l’acompanyen i amb això
acabam la sessió.

Moltes gràcies.
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