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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Comença la sessió
d'avui, i en primer lloc els agrairia que si hi ha substitucions
fessin...

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Francisca Bennàssar substitueix na Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al punt únic de l'ordre del dia, relatiu a
preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2892/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María González i Ortea, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament d'allotjaments de restauració.

La primera pregunta és la número de registre 2892/99,
relativa al tancament d'allotjaments de restauració. Per formular
la pregunta té la paraula el diputat Sr. José María González
Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente esta primera pregunta
se refiere a informaciones que han aparecido, por las cuales la
Conselleria de Turismo parece que había cerrado una serie de
establecimientos de restauración. Está equivocada la pregunta,
el título pone "cierre de alojamientos de restauración".
Lógicamente el título es "cierre de establecimientos de
restauración". Queríamos saber concretamente, en relación a este
cierre de establecimientos de restauración, en virtud de qué
legislación se han venido cerrando, si es que efectivamente ha
sido así, tengo que decir que hemos pedido también
documentación por escrito a la Conselleria para que nos pase las
comunicaciones de cierre, hemos preferido hacerlo de esta
manera, por cuanto siempre hemos mantenido que los cierres de
establecimientos no había ninguna razón especial, bien es verdad
que eso lo hemos mantenido en contra del parecer de otros
grupos parlamentarios, pero que lógicamente no eran
delincuentes, habían cometido faltas administrativas que
justificaban el cierre, pero lógicamente no eran delincuentes, y
por consiguiente no procedía dar los nombres concretos en sesión
pública. Es nuestra opinión, como todas las opiniones discutible.
Pero en concreto, por consiguiente, eso lo pedimos por
documentación escrita, pero en concreto lo que queríamos que se
nos aclarara por parte del conseller de Turismo, al cual

aprovechamos para darle los buenos días, en virtud de qué
legislación se han hecho estos cierres y con qué criterios por
consiguiente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per respondre té la paraula el conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que
coincidim en el criteri. He mirat quina referència de premsa
podia ser, tal vegada va ser una mala interpretació, perquè
efectivament, vostè sap perfectament bé que la llei no obliga
a executar les mesures cautelars, l'execució de les mesures
cautelars en tema de restauració no són obligatòries, i per
tant no hi ha hagut cap tancament.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Conseller? Idò en torn de rèplica té la
paraula el Sr. González Ortea.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente. Yo lo que quisiera es que el conseller me
contestara exactamente en virtud de qué legislación, es decir, que
los criterios son coincidentes, no lo sé si lo son. Por su respuesta
estoy en condiciones de juzgar si los criterios son coincidentes
con los equipos anteriores o no, es decir, el cierre de
establecimientos de restauración se puede deber a diversos tipos
de cosas, o al menos en nuestros criterios, cuando tuvimos que
aplicarlos en su momento, lógicamente se debía a un conjunto de
cosas, pero en concreto yo quisiera preguntar si estos
establecimientos de restauración que se había anunciado que se
han venido cerrando, responden a criterios contenidos en la
anterior ley de sanciones, si corresponden a la Ley general
turística, si corresponden al Plan de modernización de la oferta
complementaria, etcétera, eso era lo que quería que me aclarara
el conseller. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

No m'he explicat bé. És que no hi ha hagut tancament
d'establiments de restauració. La notícia de premsa tal vegada va
ser una mala interpretació, ho desconec. Però jo no puc parlar
sobre tancament realitzats a restauració, perquè no n'hi ha hagut.
Les mesures de més, les mesures que s'haguessin pogut prendre?
La llei no obliga que les mesures cautelars, el tancament
obligatori; i el nostre criteri, en cas que hi hagués aquests
expedients i s'haguessin de prendre mesures cautelars, com que
la llei no ho obliga, nosaltres creim que no faria falta aplicar
aquest tancament, mentre dins el termini de temps que es dona
a la mateixa llei, poguessin subsanar les deficiències, però és que
no hi ha hagut tancament. En aquest sentit, m'és molt difícil
respondre a una qüestió que no s'ha donada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2893/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María González i Ortea, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament d'allotjaments turístics.

Passam a la segona pregunta, que correspon al registre
2893/99, relativa a tancament d'allotjaments turístics. Té la
paraula per formular-la el Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en esta cuestión se refiere
ahora sí al cierre de establecimientos de alojamiento turístico, y
aquí ya me adelanto, si quiere le doy algunas referencias, ha
salido en varias informaciones de prensa, con un tratamiento, la
verdad, que creo o que puedo considerar que es un tratamiento
acusatorio respecto a equipos anteriores de la Conselleria de
Turismo, y en concreto a lo que la prensa llamaba "el equipo
conservador de Matas", que tenía hasta cien expedientes
sancionadores abiertos a otros tantos hoteles y establecimientos
turísticos y residenciales del archipiélago, que fueron
denunciados por la propia Administración por incumplimientos
graves de la Ley de modernización de hoteles de 1991. Y entre
otras cosas se dice que "había hoteles que podían haber sido
sancionados y cerrados hace años". "Una fuente del ejecutivo de
Antich", estoy leyendo textualmente.

También se atribuye al conseller de Turismo en
concreto, y viene entrecomillado, que "pudieron ser razones
políticos, pero esto ya no es un caso que comentar, aplicamos
la ley, reconoció el consejero Alomar. La etapa de Jaume
Matas, del PP, al frente del Gobierno de Baleares, quedó
definida por la política de gestos y los actos de imagen en el
seno de una gran operación de venta mediática". Bien, esto
sale en un diario el viernes 17 de septiembre, no tengo
inconveniente en facilitarle copia al conseller, pero
igualmente se publica en otros diarios, e incluso con
posterioridad pasa lo mismo en relación con el Consell
Insular de Ibiza. Las manifestaciones son de que
efectivamente se han hecho una serie de cierres, y que
además no solamente se han hecho, sino que eran cierres
que por alguna razón el Gobierno anterior tenía en un cajón,
probablemente, como digo se insiste, tanto en el caso del
Gobierno Matas como en el caso del Consell Insular de
Ibiza y Formentera, que tiene sus competencias en materia
de ordenación turística, que efectivamente los expedientes
estaban ahí parados, y  que no se había cumplido con el plan
de modernización en estos establecimientos, y hace años
que podían haberse cerrado.

Yo por eso pregunto ¿En virtud de qué legislación se han
venido cerrando ahora, si es que efectivamente se han
cerrado, si es que la información de prensa se refiere a algún
suceso, que en este caso sí sea cierto?, parece que de
restauración me dice que no se ha cerrado ninguno en todo
el verano, quizá aquí también sea un error de los medios,
pero me gustaría aclarar, primero, si efectivamente se han
cerrado, segundo, en virtud de qué legislación, y tercero, si
es verdad esto que se manifiesta aquí, de que había una serie
de expedientes pendientes de modernización, que hace años
estaban en un cajón, y que por razones oscuras, y yo diría
que poco aconsejables, resulta que los gobiernos anteriores
habían estado evitando cerrar estos establecimientos.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per respondre té la paraula el conseller de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Moltes gràcies. Als comentaris de premsa hi pot haver una
part de subjectivitat de l'informador, i una part objectiva del que
s'ha donat, no entraré a jutjar les qüestions de subjectivitat que hi
pugui haver dins la premsa. En tot cas li donaré una relació de la
situació que ens vàrem trobar, de quins expedients s'han iniciat,
i quins hotels s'han tancat. Concretament a la seva pregunta feia
referència a hotels que s'han tancat, li puc dir que concretament
s'ha tancat per no tenir llicència turística, i en canvi actuar com
a hotel la finca de Son Duc, l'hotel Marian 2, els apartaments El
Piano, les cases de Carrossa, i l'hostal (...), per expedientes
ordinaris, concretament per una ampliació il•legal es va tancar
l'hotel Bahía Parc, i estan en expedient pel mateix motiu dos
hotels més, Delfos i S'esbart.

En relació al Pla de modernització efectivament, segons
m'informen els serveis tècnics de la Conselleria hi havia 119
expedients que feia tres anys que havien acabat una pròrroga i
llavors se li va tornar a donar, és a dir, se li havien donat dues
pròrrogues de tres anys. Aquests expedients, segons m'informen
els serveis tècnics, només s'havien executat dos expedients,
quant a expedients sancionadors, que eren els de l'hotel Rocamar
del Port de Sóller i l'hotel Bella Playa de s'Arenal, i que dels
altres expedients el que han fet és tornar a enviar la inspecció per
saber si la situació es mantenia o no es mantenia, perquè hi havia
hagut un lapsus de temps en què no s'havia continuat l'expedient,
i es volia saber en quina situació es trobaven.

D'aquestes visites d'inspecció s'han fet 11 actes d'infracció i
s'ha iniciat la instrucció dels seus expedients que, com sap, en
aquest moment no li puc donar més informació perquè estan en
tràmit d'instrucció, i a més també s'ha revisat el tema contra
incendis, el de seguretat, i hi havia expedients, 22 hotels no
acreditaven que tenguessin el sistema contra incendis, i també
s'han iniciat els expedients pertinents.

No sé si m'he deixat més informació, però jo crec que és
aquesta la informació que en aquests moments m'han passat els
serveis tècnics de la Conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, Sr. Conseller, yo en realidad le
preguntaba, como decía antes, no los expedientes en concreto, o
los nombres de los expedientes en concreto, se los pedía en
documentación por escrito. Yo le pedía en función o en virtud de
qué legislación. Yo creo que el conseller de Turismo sabe
perfectamente que en los planes de modernización, tanto el que
se aprueba en el año 90 en cuanto a establecimientos de
alojamiento, es decir de hoteles, apartamentos, como en el que
después se aprueba con posterioridad, en el año 97, el Plan de
modernización de establecimientos de restauración, ninguno de
los dos contiene en sí mismo la posibilidad de que aquellos
establecimientos que no se modernicen resulten cerrados. Es una
posibilidad exclusivamente remota, porque atendiendo a la
legislación de sanciones, en todo caso lo más que se puede
empezar es por faltas leves, en el caso de que esos
establecimientos no estén muy bien acondicionados; pasado un
año esa falta se puede convertir en grave, y pasado un tercer año
en muy grave, que es la única que permitía el cierre del
establecimiento, de manera que el cierre de un establecimiento
por no modernización, la verdad es que era no voy a decir
imposible, porque era posible, pero después de varios años de
tramitación y de persecución constante.

Bien, eso fue así hasta que en la ley de acompañamiento
de presupuestos de este año 99, aprobada a finales del 98,
dispusimos un artículo en el cual se permitía, o se permitía
no, se exigía el cierre de establecimientos que no se
hubieran modernizado. Y lo anunciamos, por cierto, a
bombo y platillo para dar la posibilidad a los que
efectivamente no se habían modernizado, de darles unos
últimos meses para que eso fuera así. Esto se vuelve a
recoger en la Ley general turística, ya con carácter
absolutamente general y para toda clase de
modernizaciones, se incluye en el capítulo de sanciones de
la Ley general turística, que se publica, creo recordar que el
1 de abril de este año.

Por consiguiente hasta ahora, hasta que se toman esas
medidas, como digo, había una posibilidad muy remota y
muy laboriosa de poder establecimientos por estar
insuficientemente modernizados, no haber cumplido con los
planes de modernización, y es ahora cuando puede
efectivamente en virtud de esa legislación, que como ven es
muy moderna, es en virtud de eso que pueden iniciarse
efectivamente ya las medidas drásticas de cerrar los
establecimientos por esta materia de modernización. Me
parecía importante dejar esto claro, y ésta era la razón de mi
pregunta. Es decir, la ley de acompañamiento del
presupuesto del año 99 y la ley general turística, que
permiten, por fin, cerrar establecimientos que no se hayan
modernizado, establecimientos de tipo turístico, ya digo que
de cualquier tipo, después de la Ley general de hace unos
pocos meses.

De manera que en ese sentido me parece muy bien que
efectivamente el conseller de Turismo, aplicando esa
legislación y pasados estos meses, pues ya dé un último
período a esos ciento y pico de expedientes, de los cuales
me dice que ha empezado con alguno, no con los ciento y
pico, porque yo creo que con un criterio sensato
efectivamente no hay que cerrarlos manu militari al día
siguiente de aprobar la ley, sino darles un último plazo para
que se modernicen o se cierren. En ese criterio estábamos,
y en ese criterio nos alegramos que continúe el conseller.
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En cuanto a los cierres del resto de establecimientos por no
tener o no cumplir con otros tipos de faltas que sí están
contemplados desde la ley de sanciones de finales de los 80, y
que vuelven a estar contemplados lógicamente en la Ley general
turística, pues eso en virtud de los expedientes ordinarios, que
como también sin duda me reconocerá el conseller de Turismo,
son expedientes largos, no son expedientes que se puedan hacer
de un día para otro. De manera que dentro del programa normal
de inspecciones y de los expedientes que se van abriendo, pues
también habrá que cerrar establecimientos de alojamiento
turístico. Yo no recuerdo cuántos se cerraron en el período del
Gobierno Matas, pero desde luego pasaban del centenar, no
recuerdo la cifra exacta, aunque en su momento la tenía, pero
insisto, pasaban del centenar, y eso es algo fácilmente
comprobable en los archivos, y mediante la consulta con los
técnicos de la Conselleria, que entonces y ahora tienen a su cargo
esa responsabilidad. De manera que eso es lo que quería dejar
claro, y me alegro que el conseller de Turismo en principio
acepte que eso es así, y que por consiguiente las informaciones
de prensa, que son informaciones en este caso y en los párrafos
que he leído, absolutamente erróneas. Yo, claro, ya no sé en qué
medida se han facilitado por fuentes del ejecutivo de Antich, o
son inventos de los medios, pero eso sí, tengo que insistir, los
mensajeros a veces se equivocan, qué duda cabe, pero son
muchos mensajeros a equivocarse, y yo creo que algo de eso
hubo, y probablemente conviene por esta razón dejar
suficientemente claro este tema. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller de Turisme.

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

Gràcies, Sr. President. Si mal no record, jo crec que a la
darrera compareixença que vaig fer en aquesta comissió, vaig
deixar clar que la inclusió a la llei d'acompanyament del 99 dels
articles a què vostè feia referència era un èxit, em pareix que era
una mesura sensata i que era necessària. Crec que ja ho he dit, si
la meva memòria no em falla, (...).

Sense ànim de polemitzar, els informes que tenc és que
aquests 119 expedients tenien paralitzada la seva tramitació, no
sé per quines raons, i per això vàrem haver de fer una segona
inspecció. Jo crec que aquest tema no és substancial, també hi ha
altres qüestions, també em passen informacions que algun hotel
s'havia tancat i no se li havia comunicat el tancament, però jo
supòs que són qüestions que poden passar dins un tràmit normal
de qualsevol conselleria. Jo no crec que sigui el fonamental, El
que sí li vull reconèixer, i ja ho vaig reconèixer l'altra vegada,
que efectivament la Llei de modernització és una llei que jo
entenc que s'ha d'acabar a algun moment, perquè tenia aquest
valor d'intentar generalitzar la iniciativa d'uns certs hotels que ja
estaven modernitzats, per tant donar-li la categoria de llei, i que
això fos una acció de tot el sector, i va ajudar molt en el seu
moment, i que per tant arriba un moment en què aquells senyors
que han invertit es poden sentir agreujats en relació amb aquells
senyors que no han invertit, per tant aquesta era una mesura que
jo ja li vaig reconèixer l'altra vegada, i li torn a reconèixer avui
que era una mesura encertada per poder acabar aquesta situació
que es podia eternitzar. De totes maneres, també jo vull que
sàpiga el Sr. Diputat que per part de la Conselleria sí que hi ha
interès en emprar les mesures legals que tenim, la capacitat legal
que tenim per poder anar ja a veure si d'una vegada es pot
finiquitar el procés que es va iniciar en aquell dia amb la Llei de
modernització.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 3082/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conclusions del Govern de les Illes
Balears en relació amb les seves negociacions amb el
Govern de les Illes Canàries per tal d'implantar un impost
turístic.

Passam a la tercera pregunta, número de registre
3082/99, relativa a conclusions del Govern de les Illes
Balears en relació amb les seves negociacions amb el
Govern de les Illes Canàries per tal d'implantar un impost
turístic. Per formular la pregunta té la paraula l'Hble Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Agrair en primer lloc la presència del conseller de Turisme
en aquesta compareixença. La pregunta en qüestió és a títol
simplement informatiu. Novament els mitjans de
comunicació ens fan notícia que el Govern de les Illes
Balears va entrar en una sèrie de negociacions i converses
amb el Govern canari, per tal de parlar de la possibilitat
d'implantar un impost o una taxa turística. Ens agradaria
conèixer quin ha estat el resultat d'aquestes converses o
d'aquestes negociacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per respondre té la paraula el conseller de
Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. Aquesta
pregunta supòs que me la fa a mi perquè en un moment
determinat degué sortir a la premsa que jo anava en aquest
viatge. No vaig estar en aquest viatge, per tant la informació
que tenc l'he hagut de demanar al meu col•lega d'Hisenda.
La informació que em passa, i que vàrem discutir o em va
passar en el seu moment és que el motiu del viatge no era
una negociació en torn al que podria ser un impost turístic,
sinó que era un viatge que havia fet per distintes comunitats
per un intercanvi d'opinions respecte a temes de
finançament i temes fiscals, és a dir de l'àmbit de la
Conselleria de què ell és titular. 
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O sigui, en concret en relació a l'impost turístic, per tant, no
hi va haver negociació ni hi va haver discussió. Possiblement hi
degué haver un intercanvi d'opinions o d'informacions en el seu
moment, però no va se en cap moment negociació ni discussió en
torn a aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. No m'agradaria que aquestes
compareixences del conseller de Turisme es convertissin en una
mort del missatger contínua, perquè estam parlant tot el temps de
les declaracions que surten als mitjans de comunicació. No
només vàrem tenir notícies d'aquestes negociacions, sinó fins i
tot de les declaracions del propi conseller d'Economia i de
Turisme del Govern canari, parlant que ells no estaven d'acord
ni eren partidaris de la implantació d'un impost turístic. Repetesc
que ens basam una vegada més n les informacions que apareixen
als mitjans de comunicació. La informació que nosaltres tenim
és que el conseller d'Economia -efectivament també hi havia
d'anar el conseller de Turisme- va anar per parlar d'aquest tema,
entre d'altres m'imagín, segurament; i ens contesta el conseller de
Turisme que d'aquest tema no se'n va parlar, però difícilment no
se'n va parlar, si després varen sortir els membres del Govern
canari manifestant la seva opinió contrària a la implantació
d'aquest impost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, per tancar la qüestió té la paraula el conseller de
Turisme.

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

No interpreti malament les meves paraules. Em feia aquesta
pregunta perquè havia sortit a la premsa que jo anava al viatge.
Jo li dic que no vaig anar al viatge, no he mort el missatger en
cap moment. No vaig anar al viatge, que és cert que va sortir a la
premsa, però també és cert que no hi vaig anar. I segons se
m'informa, i per les mateixes declaracions que varen sortir al
diari després, no hi va haver en cap moment negociació sobre el
tema de l'impost turístic. Va ser una ronda de converses, a més
jo supòs que vostè té una informació directa, perquè estan
coaligats al Govern de la comunitat canària, i sembla que
d'aquesta informació no es podrà deduir cap negociació en torn
a l'impost turístic. És més, jo li puc afirmar que no hi havia ni hi
ha cap intenció de negociar l'impost turístic amb cap altra
comunitat de l'Estat, Vostè sap a més que nosaltres, quan es va
prendre una decisió de posar l'impost turístic, si algú volia
negociacions va ser el Govern central, que va venir a la
Conselleria per saber quines eren les nostres opinions i també per
expressar-nos les seves opinions, opinions que, per cert, avui al
diari, que no sé si són certes o no són certes, per part del director
general de Medi Ambient, del Ministeri de Medi Ambient, diu
que li pareix molt bé l'aplicació del que s'ha anomenat ecotaxa,
i que en realitat és un impost turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr, Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3083/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris per valorar les necessitats
mediambientals de les Illes Balears.

Passam, per tant, a la següent pregunta, número de
registre 3083/99, relativa a criteris per valorar les
necessitats mediambientals de les Illes Balears. Per formular
la pregunta té la paraula l'Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. El debat social que s'ha
produït en torn a la necessitat o no de crear un impost o una
taxa turística necessita o requereix, i el propi conseller així
ho va manifestar a la seva compareixença, d'una mínima
valoració de les necessitats mediambientals que puguin
justificar la creació d'aquest impost o d'aquesta taxa, o
d'aquest fons, si és que no volen parlar ni d'impost ni de
taxa. El propi conseller, en un compareixença en aquesta
comissió, va estimar entre 10.000 i 15.000 milions de
pessetes les necessitats mediambientals en aquestes illes.
Ens agradaria que ens pogués dir quin criteri s'ha seguit per
estimar precisament dins aquestes quantitats aquestes
necessitats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr.
Conseller per respondre.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, els criteris que hem
seguit són uns criteris que a més les circumstàncies de la
història fan que les tres persones que estam assegudes aquí
hem estat en relació amb la Conselleria de Turisme, i hi
hem fet feina, són els criteris del Pla de l'ordenació de
l'oferta turística. Vostè sap que dins el Pla de l'ordenació de
l'oferta turística hi ha unes fitxes de necessitats de
cadascuna de les zones. Aquestes fitxes  més hi va haver
una feina encarregada a la Universitat, que fes una
quantificació en el seu moment, que em pareix que en el
moment de l'aprovació definitiva es va haver de refer perquè
podia tenir -segons la meva informació, jo en aquell
moment no hi era- una certa inexactitud, elements inexactes,
i en aquest moment els tècnics que ja varen fer feina en el
Pla de l'oferta turística, i que per tan el coneixien bé, han fet
una actualització d'aquestes fitxes.
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L'actualització d'aquestes fitxes ens dóna que són
78.379.300.000 pessetes les que es necessiten, més també s'ha
estudiat la feina que s'havia fet a la Conselleria els anys anteriors
en qüestions de plans d'embelliment, Pla Mirall, de marcar
quines eren les necessitats, a més de les que hi havia en el Pla
d'ordenació de l'oferta turística per a la millora i la reconversió
d'aquestes zones, i la valoració que fan els tècnics és
35.889.759.826 pessetes. D'aquestes inversions que es marcaven
el Govern anterior va fer una inversió per 24.000 milions de
pessetes. En total quedarien pendents d'aquest estudi 90.000
milions de pessetes en números rodons.

A més un dels aspectes que no contemplava l'estudi del Pla
d'ordenació de l'oferta turística ni les altres feines d'inversió que
s'havien realitzades, era el referent a espais mediambientals.
També els tècnics tant de la Conselleria de Turisme com de la
Conselleria de Medi Ambient, en un estudi aproximat del que
serien les necessitats d'adquisició per tenir una base sòlida d'una
xarxa d'espais naturals, i el que seria el manteniment anual del
espais naturals d'aquesta xarxa, fan un càlcul que podria ser en
torn als 12.000 milions de pessetes, és a dir uns 9.000 milions de
pessetes, 12.000 milions de pessetes de compra i uns 1.800
milions de pessetes de manteniment anual. Tot sumat, sense tenir
en compte el manteniment anual seria una inversió
aproximadament d'uns 102.000 milions de pessetes. Nosaltres
treim la xifra de 10 a 15.000 milions de pessetes, entenc que
l'objectiu d'aquestes inversions seria en certa manera avançar-nos
al que podria ser una situació de mercat en els pròxims anys.
Aquesta situació del mercat en els pròxims anys, nosaltres
entenem que podria ser canviant i tenim ja una competència de
relativa importància entre sis i vuit anys, no només tenim en
compte aquest element, sinó que també sabem i, com és lògic,
que la planta hotelera d'aquestes illes que el primer cicle de
renovació va ser a uns 30 anys o un vint i busques d'anys a molts
d'hotels, en aquest moments ja no es mantendrà i, per tant, és bo
també mantenir aquest equilibri de millora dels espais o de
l'entorn i millora de la planta hotelera. Per tant, nosaltres farem
que aquesta despesa es pugui fer en sis i vuit anys, en un termini
raonable. I la divisió no serà exacta, però aquestes xifres surten,
aquests 10.000, 15.000 milions surten precisament d'aquest
estudi.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Jo he de donar per bones aquestes
xifres que ens aporta el conseller de Turisme, però he de
posar en dubte que realment el Govern hagi arribat a la
conclusió dels 10.000 o 15.000 milions de pessetes en
relació a aquestes xifres. Jo crec que vertaderament el
Govern, en poc temps que duia en la gestió d'aquest tema,
va sortir amb una xifra en aquesta mateixa compareixença
i crec que va ser una xifra, i ja li vaig dir en aquesta mateixa
compareixença, derivada no de tot aquest càlcul i d'aquesta
planificació, sinó d'un simple càlcul aritmètic, que era
agafar entre 10 i 15 milions de persones que poguessin
pagar aquest impost, atribuir-los 1.000 pessetes a cada una
i ens sortien els 10.000 o 15.000 milions de pessetes a què
vostè feia referència. 

Jo crec que realment va ser aquest criteri, l'ambició
recaptadora, més que una ambició planificada i previsora en
relació a aquestes xifres i dades que vostè em dóna avui,
perquè, clar, vostè no em pot parlar de 102.000 milions de
pessetes i fixar terminis de...; què és que aquest impost
només durarà sis o set anys, o vuit?, les necessitats
s'acabaran d'aquí a sis o set anys? Vostès varen fer un càlcul
simplement aritmètic, amb un afany purament recaptador,
tants de visitants a 1.000 pessetes cada un en surten tantes
i el calaix ha de ser aquest. Jo crec que aquests varen ser els
criteris i no els que vostè avui ha volgut maquillar
mitjançant totes aquestes xifres. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Flaquer, jo fa
molts d'anys que no em dedic al maquillatge, a més, si em
dedicàs a això vaig tenir un ull clínic perfecte, perquè vaig
dividir 90.000 milions per sis anys, va ser un ull clínic
perfecte. 

Però, a més, el debat parlamentari jo crec que és la base
del que és la vida democràtica, la vida política i, sobretot, és
un element d'enriquiment de la vida pública; ara, no em
vulgui vostè marcar els ritmes de la meva conselleria. Quan
jo venc i parl d'un palau de congressos em demana per què
el palau de congressos, quan vostè sap que és difícil de fer.
Ara que tenc unes xifres, afortunadament les tenia perquè
vostès havien fet la feina, ara em diu que no utilitz bé les
xifres. Per tant, perdoni, vostè dubta de la meva paraula,
dubta de la meva capacitat de feina i, per tant, només li diré
una cosa: no crec que sigui aquest el camí bo d'una relació
entre el que és l'oposició i el que és el Govern.



36 TURISME / Núm. 3 / 28 d'octubre del 1999

I.5) Pregunta RGE núm. 3084/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació del sector privat al "Fons per a inversions
mediambientals".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 3084/99, relativa
a participació del sector privat en el fons per a inversions
mediambientals. Té la paraula el Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Dins aquest caramull de
declaracions que hem escoltat en relació a la implantació d'una
taxa o d'un impost, i més posteriorment, a rel de la
compareixença parlamentària del conseller, a la creació d'un
fons, el mateix conseller parlava d'un fons instrumentat o nodrit
de tres parts distintes, una de l'Estat central, una de la mateixa
comunitat autònoma i una altra del sector privat o empresarial.

La pregunta és molt concreta, i és de quina manera, si
efectivament s'acaba creant aquest fons, s'instrumentarà la
participació del sector privat en aquest anomenat fons per a
inversió mediambiental. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per respondre té la paraula el conseller de
Turisme.

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

Li contestaré allò que li puc contestar en aquests moments, no
més. A la Llei d'acompanyament que ara deu haver entrar en el
Parlament, avui matí, hi ha dos articles. A un es crea el fons de
rehabilitació d'espais turístics, que no és el fons per a inversions
mediambientals. Li podria contestar que no existeix, el fons. No
li contest; es diu fons de rehabilitació d'espais turístics com a
mecanisme financer destinat a la remodelació i rehabilitació de
zones turístiques i a la recuperació de recursos i espais naturals
i patrimonials de rellevància turística.

El segon article diu que la dotació anual del fons quedarà
afectada exclusivament a les despeses directament relacionades
amb els objectius indicats a l'apartat anterior, i es preveu la
participació dels diferents agents representatius del sector en la
distribució i destí d'aquestes despeses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Agraesc aquesta
contestació del conseller, una contestació insuficient. Jo
supòs que és perquè no està suficientment madurat aquest
tema, però jo no vull fer exercici de futurologia ni de
política ficció, però em dóna la sensació que la participació
només pot ser de dues maneres: o mitjançant aportacions
voluntàries, o mitjançant aportacions "coactives", i
aportacions "coactives" només es poden fer, m'imagin,
mitjançant una figura que és la de l'impost al sector
empresarial.

A mi m'agradaria que, si bé avui encara no ho tengui
decidit i madurat, el conseller de Turisme em digués si en
qualque moment ha pensat en la possibilitat que les
aportacions voluntàries no es produeixin o no siguin
suficients i que, en conseqüència, s'hagi de recórrer a la
creació d'un impost sobre els sectors empresarials d'aquesta
comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller de Turisme.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, entenc que
vostè em digui que és ambigüitat i jo dic que és prudència,
dic el que puc dir en cada moment, però li diré, sobre
l'ambigüitat, només li diré una cosa, ja que vostè parla
d'ambigüitat: aquí l'única entitat que ha tengut ambigüitat és
el Partit Popular, que és l'únic que encara, de totes les
entitats i partits d'aquesta comunitat, que no s'ha pronunciat
sobre el tema de l'impost turístic, és l'únic que encara en
aquests moments, en aquestes altures, ens diu que per
prendre una opinió farà un fòrum o una reunió per saber
quina opinió serà.

Per tant, la meva prudència em du a contestar-li
d'aquesta manera i a dir-li que l'impost turístic és una
qüestió que està en estudi i que, per tant, estant en estudi el
Govern no té cap obligació de donar-li una informació en el
sentit que és una informació que hi ha distintes possibilitats.
La informació, indubtablement, es farà per llei quan
s'apliqui l'impost i aquesta llei vendrà al Parlament, el
Govern aprovarà el projecte de llei i vendrà al Parlament,
com és lògic, i en aquell moment tendran la informació, a
no ser que no sigui així. Jo crec que, qualsevol llei, l'aprova
el Govern, el Govern ja no és una decisió d'una sola
conselleria, és una decisió d'un òrgan col•legiat i, per tant,
és el Govern el que té en aquests moments la decisió de
quines distintes possibilitats serà la que adoptarà, però no
em parli d'ambigüitat perquè a mi m'agradaria saber també
quina és l'opinió del Partit Popular sobre l'impost turístic.
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I.6) Pregunta RGE núm. 3085/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recursos del Govern per al "Fons per a inversions
mediambientals".

EL SR. PRESIDENT:

Acabada aquesta qüestió, passam al debat de la sisena
pregunta, RGE núm. 3085/99, relativa a recursos del Govern per
al fons per a inversions mediambientals. Té la paraula el diputat
Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el fet que
aquesta pregunta novament incideixi sobre la creació d'aquest
fons em permet dir-li al Sr. Conseller que el Partit Popular no
s'ha pronunciat primer perquè no li han demanat, encara és l'hora
que aquest govern, que s'ha reunit amb moltes entitats i amb
moltes associacions s'hagi volgut reunir amb el Partit Popular per
parlar d'aquesta problemàtica; en conseqüència no sé que ens
atribueix. I per altra banda, Sr. Conseller, el Govern és vostè, no
atribueixi a l'oposició aquesta responsabilitat, el Govern és vostè.

En qualsevol cas la pregunta, que fa referència novament al
fons, és, com que hi ha una segona part que, al marge de la del
sector privat i la de l'Estat central, és la de la pròpia comunitat
autònoma, és de quines partides pressupostàries actuals es
detrauran els recursos destinats a aquest fons.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula el conseller
de Turisme.

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

Gràcies, Sr. President. No pas la responsabilitat a l'oposició,
ni molt manco, la responsabilitat és del Govern. La va tenir en el
seu moment l'actual partit a l'oposició i, pel que veim i pel que
s'ha trobat dins els arxius de la Conselleria d'Hisenda, no la va
exercitar en aquest tema. Per tant, en això no va tenir gens
d'ambigüitat. Jo li dic, quan vostè m'acusa d'ambigüitat, que aquí
l'única postura ambigua és la del Partit Popular, que encara no
s'ha pronunciat i ha de demanar a la gent quina és l'opinió que
s'ha de formar. Jo, com a responsable, com a membre d'un
consell de Govern puc donar informació fins a aquella que es pot
donar; la resta, és a dir, (...) es donarà la informació quan la
decisió sigui la decisió que ha de prendre un òrgan col•legiat,
que és el Govern. Abans, jo tenc una opinió, la Conselleria de
Turisme té una opinió, però que no és l'opinió en aquests
moments, que a més ha estat expressada moltes vegades, no és
l'opinió, no té perquè ser l'opinió que al final sigui la que el
Govern aprovi perquè és una decisió del Govern.

Quant a quins fons, de quines partides, he de contestar dient
que si la solució que al final s'adopta implica que el Govern
de la Comunitat ha de posar recursos en aquest fons,
indubtablement seran de les partides que ja s'estaven donant
en aquests moments, mai es farà un esforç addicional per
part del Govern, sinó que nosaltres entenem que l'esforç ha
de venir a través de l'impost i, ja que en un principi sembla
ser que s'havia ofert el Govern central, també per part del
Govern central.

Per fer tots aquests projectes i aquestes xifres que vostès
coneixen perfectament bé, que varen elaborar el Pla
d'Ordenació de l'oferta turística, o se cerquen recursos
addicionals o es pot eternitzar l'execució d'aquests projectes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. No tornaré a entrar en
l'ambigüitat de les respostes. El Diari de Sessions, en tot cas,
ho reflectirà. A mi em preocupa, efectivament, el fet -i va
relacionat amb la pregunta següent- em preocupa que el
mateix conseller reconeixi que efectivament no es tocaran
altres partides pressupostàries d'altres departaments, la qual
cosa indica que segurament la següent pregunta haurà de
tenir una resposta afirmativa, perquè si s'està creant un fons
i es vol fer qualque cosa de veres i es vol passar del que
siguin estrictament declaracions als mitjans de comunicació
i declaracions grandiloqüents, algunes partides addicionals
hi haurà d'haver, i aquestes partides addicionals només
poden venir de dues bandes, a mi m'agrada ser molt
sistemàtic, només poden venir o d'altres partides
pressupostàries, de Sanitat, d'Educació, de Cultura,
infraestructures..., o de nous recursos que només poden
venir de la següent pregunta, que és la creació de noves
figures impositives; no té altre remei, o els llevarà d'altres
partides o els haurà de treure d'un impost, perquè si no fa ni
una cosa ni l'altra, Sr. Conseller, no importava fer tot aquest
viatge, si al final fan el que han fet fins ara i agafen el que
hi ha fins ara no fa falta que parlin de creació de nous fons.
Vostè haurà de treure doblers o d'altres departaments i
s'haurà de barallar amb altres companys del seu consell de
Govern i haurà de llevar doblers de Sanitat, d'Educació,
d'allà on sigui, o haurà d'arbitrar noves fórmules de
finançació que seran nous imposts, però això serà ocasió o
motiu de la següent pregunta.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. No crec que hi hagi ningú que
no hagi sentit i tengui informació que aquest govern vol posar un
impost turístic. Això, ho tenim així de clar i ho vàrem dir el
primer dia i vàrem obrir un procés de reflexió sobre aquest
impost turístic, però la voluntat d'aquest impost no s'ha negat en
cap moment, és a dir, estam en un procés de reflexió de quina
forma serà millor, de quina forma..., si podria ser sobre un sector,
sobre un altre sector, és a dir, s'està estudiant, és la decisió
aquesta que està estudiada i que ja ha de prendre el Consell de
Govern en un moment determinat i que, sense cap dubte, i també
ho ha dit aquest govern, aquesta decisió es prendrà abans no
acabi aquest any.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn de rèplica? No.

I.7) Pregunta RGE núm. 3086/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'un impost per al "Fons per a inversions
mediambientals".

Passam a la següent pregunta, per tant... Si, no, com que ha
dit que podien haver agrupat aquestes preguntes, segurament
perquè totes volten al voltant d'exactament el mateix tema, però
bé, passam a la següent pregunta, 3086/99, relativa a la creació
d'un impost per al fons d'inversions mediambientals.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. A mi m'agradaria matisar que
a la compareixença de l'Hble. Conseller de Turisme en aquesta
mateixa comissió, una compareixença voluntària, no reclamada
per l'oposició i on es fixen els criteris i els objectius de política
per als propers anys, va ser el propi conseller de Turisme, i està
reflectit en el Diari de Sessions, qui va dir explícitament que la
idea d'un impost no li agradava i que pensava que era molt millor
parlar d'un fons. Posteriorment, i creim que a conseqüència
d'unes declaracions del president de la Comunitat Autònoma, del
Sr. Antich, el conseller de Turisme va canviar una mica de criteri
i sembla que es torna a orientar dins aquestes postures erràtiques
no nosaltres hem denominat cap a la figura de l'impost.

M'agradaria, en qualsevol cas, abans de plantejar la pregunta,
que és si pensa el Govern crear qualque impost o altra figura
impositiva, fer-li també menció o un record especial a una de les
seves primeres declaracions quan va ser nomenat conseller de
Turisme i quan va parlar d'aquest tema, que era que mai, mai, el
Govern crearia un nou impost o una taxa contra l'opinió del
sector turístic. El sector turístic, segons el que nosaltres hem vist
a través dels mitjans de comunicació, continua essent contrari a
aquesta creació d'un impost o d'una taxa.  

En conseqüència la pregunta, anticipada ja la seva resposta
pel conseller de creació d'un nou impost, és si pensa crear-lo
i contra l'opinió en aquest cas del sector. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula el
conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. M'agradaria, Sr. Diputat,
que repassàs el Diari de Sessions d'aquella compareixença
perquè en cap moment vaig dir el que vostè m'atribueix.
Aquest conseller va dir que s'estaven estudiant en aquells
moments dues opcions: una, un impost general en el qual
hauria d'anar el fons turístic, i la segona que fos una
aportació per part de l'Administració central i  una aportació
de recursos per part de l'activitat turística que, evidentment,
també implicava una figura impositiva. En cap moment vaig
dir que estigués (...), és a dir, que hi havia aquestes dues
opcions, i que de les dues opcions, per la negociació
d'aquell moment, aquest conseller s'inclinava per la segona
opció, però això ho torni a mirar en el Diari de Sessions.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, per tant, el Sr. Flaquer, per replicar.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo el primer de tot que he
de fer és demanar empara a la presidència d'aquesta
comissió: el conseller du tota una sèrie de preguntes no ja
dins l'ambigüitat, sinó sense contestar-me, però vaja, li
tornaré a reiterar la pregunta, però sí li vull recordar que un
altre pic es veu que els mitjans de comunicació
s'equivoquen. L'endemà d'aquesta compareixença
parlamentària, on ell mateix reconeix que va dir que
s'estimava més i preferia l'opció del fons que no la de
l'impost, tots els mitjans de comunicació varen titular: "La
Conselleria de Turisme descarta la creació d'un impost". Va
haver de reaccionar el Sr. Antich perquè el conseller tornàs
a reaccionar canviant el seu criteri tornant a la figura de
l'impost, i l'empara que deman a la presidència és que em
respongui la pregunta: si pensa crear aquest impost encara
que l'opinió del sector sigui contrària, quan ell va manifestar
públicament que mai no faria això contra l'opinió del sector.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Flaquer, ja que vostè demana l'empara d'aquesta
presidència li he de dir dues coses: en primer lloc, que la
pregunta, tal com està redactada en el document que entra el
Partit Popular, no fa referència a declaracions de membres del
Govern i, en segon lloc, vostè sap molt bé, perquè és un diputat
experimentat, que la presidència d'una mesa d'una comissió o del
plenari no entra en el fons de les respostes dels membres que han
estat interpel•lats i, per tant, això correspon, en tot cas, a la
crítica del debat polític si vostè considera que no ha estat respost
adequadament a les seves pretensions.

Sí, per aquesta qüestió d'ordre li don la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President, jo acat respectuosament la seva opinió i la
compartesc, a més, el que passa és que tots sabem que una
pregunta en comissió no és com una pregunta oral en ple. Tots
sabem que precisament les feim en comissió perquè hi ha una
possibilitat que la pregunta estigui quasi quasi a mitges entre la
pregunta en el Ple i la interpel•lació, hi ha la possibilitat d'un
debat molt més llarg i profund, i aquesta pregunta jo crec que
està ben plantejada: si es pensa crear qualque nou impost. He fet
referència a unes declaracions contradictòries del conseller i del
president en relació a la creació d'aquest nou impost i li estic
demanant, i és l'empara que jo li sol•licit, que em respongui la
pregunta, si el pensen crear o no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, insistesc en el que li he dit anteriorment. Això
seria entrar en el fons del debat que té vostè amb el conseller de
Turisme, la qual cosa no em correspon, a mi, sinó que
simplement jo regul el debat i el torn d'intervencions i, diguem,
l'ordre dins la sala on es fa això; no tenc més competències
atribuïdes pel Reglament de la Cambra.

Per tant, per tancar la qüestió té la paraula el conseller de
Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Vostè, en aquests moments, no
ha dit la veritat. Una, no varen ser tots els mitjans de
comunicació, que varen titular; una. Dues, vostè, de forma
intencionada, està creant també ambigüitats, vostè contraposa el
fons a l'impost turístic. Aquest conseller mai no ha contraposat
el fons a l'impost turístic, són dues coses distintes; no, ja pot fer
així, no l'he contraposat mai, són dues coses complementàries.
L'impost ha de nodrir el fons, i vostè em fa aquesta comparació.

En segon lloc, jo sí que conec l'opinió del sector, jo sí que la
conec, l'opinió del sector. Vostès, quan hagin fet la reunió, ja la
me contaran.

I.8) Pregunta RGE núm. 3090/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del Pla de
desestacionalització turística aprovat la passada legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, donada per tancada aquesta qüestió, passam a la
vuitena i darrera pregunta, que formula el diputat Sr. Joan
Flaquer, 3090/99, relativa a valoració del Pla de
desestacionalització turística aprovat la passada legislatura.
Té la paraula el Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. La passada legislatura el
Govern d'aquesta comunitat autònoma, amb un ampli
consens social, previ un debat important amb tota una sèrie
d'interlocutors com eren els consells insulars, els
ajuntaments, els foments de turisme, les associacions
empresarials, els tour operators, els sindicats, la mateixa
Administració central i, en definitiva, diversos professionals
i experts del sector turístic, va elaborar un important, creim
nosaltres, pla de desestacionalització turística que no només
duia una feina prèvia de treball, sinó també un ampli
consens quant a les persones i entitats que hi varen
participar.

Naturalment el canvi de govern fa que es puguin revisar,
i ho consideram normal, determinats criteris d'aquest pla. La
pregunta que feim a aquest conseller és si, transcorreguts
aquests tres mesos des que va prendre possessió del seu
càrrec, quina valoració pot fer d'aquest pla de
desestacionalització aprovat la passada legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de
Turisme per respondre aquesta qüestió.

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

Sr. President, moltes gràcies. No havia entès la pregunta
en aquest sentit, de quina valoració podia fer. Si és això li
diré que la valoració que faig jo d'aquest pla és que és un pla
que, evidentment, com vostè diu va tenir la virtut de reunir
molta gent, que és un pla que bàsicament es dedicava en la
major part a temes de promoció, entre els quals hi ha els
criteris, que vostè sap quins és el criteri de la conselleria
quant a la qüestió de promoció, que és incorporar i donar
més protagonisme o donar el protagonisme que toca al
consell de direcció, i en els altres aspectes que no fan
referència al que és pròpiament promoció, crec que alguns
no s'han posat ni en funcionament. Per tant, no li puc fer
valoració; concretament els punts 12, 13, 15, 16 i 22 del pla
no s'han posat en funcionament. Altres punts dels que no
feien referència a la promoció la seva gestió no està en mans
de la Conselleria de Turisme i, per tant, estan en mans
d'altres conselleries.
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Els programes d'alguns programes que hi ha, com és el punt
17, he tengut dificultats per poder-lo valorar, perquè resulta que
la Conselleria de Turisme no estava dins l'Ibit. M'agradaria saber,
vostè que també li agrada molt la coordinació, m'agradaria saber
quina capacitat de coordinació tenien aquests dos organismes; no
sé si és que l'Ibit ja havia inventat la coordinació per telepatia,
però resulta que la conselleria no hi era. Per tant, estam en un
procés de valoració perquè ara si que hi és. 

I, en general, el que li puc dir és que és un pla que en els
aspectes promocionals vostè sap que són uns aspectes que poden
ser variants i que van variant. De totes maneres coincidesc amb
aquest pla en el fet que l'esforç s'ha de fer en la temporada mitja
i baixa, que sembla que (...) el ple, i en els altres aspectes com és
"Un hivern a Mallorca" crec que també és un aspecte positiu però
que no és propi del pla, sinó que venia de fora. És a dir que, en
definitiva, si s'hagués de fer una valoració global seria que aquest
pla era un recull del que ja s'estava fent en molts d'aspectes.

I quant als temes d'inversió, que són, jo crec, en temes
d'infraestructures i millora de zones turístiques, crec que ja ha
quedat debatut en el punt anterior que hem tengut, que entenc jo
que és el punt més important d'un pla de desestacionalització.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sr. President. La veritat és que entenc, o jo
almanco deduesc de la contestació del conseller de Turisme, que
aquest és un pla que, no vull dir en la seva totalitat però sí
principalment, serà objecte de desenvolupament per part d'aquest
govern i, fins i tot, li sol•licitaríem que el punt número 22, en
concret el manteniment del grup de feina, que va ser, crec, una
iniciativa important de l'anterior conseller i de l'anterior equip,
es mantengui perquè entenem que aquest va ser un treball no
polític, un treball fruit d'un ampli debat social i ens agrada sentir
les seves paraules. Esperem que sigui això realment el que hem
volgut entendre, que aquest pla tendrà continuïtat de cara al
futur. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller de Turisme.

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

Entenc el seu gran interès en el punt 22, perquè per
ventura és l'element més essencial del Pla, és a dir, parlar,
el diàleg, el grup de feina, però li record que el grup de feina
no es va reunir mai, cosa que aquesta conselleria, en tot
cas..., segons els informes que tenc a la conselleria no s'ha
reunit mai aquest grup de feina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Exhaurit l'ordre del dia, es tanca aquesta sessió, i record
a les senyores i els senyors diputats que a les 12,30 es torna
a iniciar la Comissió de Turisme, i intentarem començar el
més puntualment possible. Moltes gràcies.
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