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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, els prec que comencin a seure
i començarem la sessió, que és l’hora.

Bon dia, senyores i senyors. Donam la benvinguda al
conseller i els alts càrrecs de la conselleria, que compareixen en
aquesta cambra per contestar preguntes, i en primer lloc
demanaria a les senyores i als senyors diputats si hi ha
substitucions, perquè se’n prengui nota.

LA SRA. SALOM I COLL:

Maria Salom substitueix Joan Verger.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Francisca Bennàsar substitueix Fernando Piña.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passarem, doncs, al torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 63/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultat de la campanya contra l'oferta turística no legalitzada.

El primer punt de l’ordre del dia és la pregunta RGE núm.
63/01, relativa al resultat de la campanya contra l’oferta turística
no legalitzada. Per formular la pregunta té la paraula el Sr.
Flaquer per deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
pregunta és  molt senzilla. La veritat és que aquesta comissió té
registrades tot aquest tipus de preguntes des de fa estona, n’hi
haurà algunes que per ventura han perdut una mica d’actualitat.

La pregunta ve arran del fet que a principi d’estiu de l’any
2000 el Govern va anunciar l’inici d’una campanya intensa

contra l’oferta turística il·legal a través d’una actuació conjunta
d’una sèrie de conselleries. No hem tengut coneixement a
través dels mitjans de comunicació dels resultats, de les
conclusions d’aquesta campanya, i era un poquet el que volíem
avui recaptar del conseller, els resultats d’aquesta campanya
contra l’oferta turística no legalitzada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el
conseller de Turisme.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament
l’estiu passat es va fer una campanya que nosaltres vàrem
considerar que havia de ser una campanya de fluxos per saber
exactament on s’allotjaven els visitants que romanien aquí, a les
illes, concretament a l’illa de Mallorca pel que feia a la
Conselleria de Turisme, que és sobre la que té competència
directa en matèria d’ordenació.

Es va fer prèviament un estudi; s’havia encarregat un estudi
a través del CITTIB on es feia una aproximació d’aquesta
distribució a través d’enquestes, i després es va encarregar al
Departament d’Inspecció fer tota una sèrie d’inspeccions. Els
resultats numèrics de la campanya són els següents... Abans -
perdoni- es pot dir que hi havia dos tipus de feines, una oferta
absolutament reglada, però una altra oferta d’ampliacions dins
l’oferta reglada, i una oferta no reglada, que eren els dos camins
que vàrem descobrir i en els quals es va fer feina.

Dins les ampliacions d’establiments turístics, és a dir, que
estan dins l’oferta reglada, el número d’establiments als quals
es varen trobar ampliacions varen ser 419 establiments. El
nombre d’unitats, apartaments o habitacions varen ser 6.848; el
nombre de places, 15.287. Aquestes ampliacions vostè sap
perfectament que unes provenen de (...) antigues habitacions
de personal que s’han transformat en habitacions per a clients,
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i a més jo també ja he dit a través de la premsa que nosaltres,
per part de la conselleria, per part del Govern, ens interessa
plantejar la possibilitat que tots aquells establiments construïts
abans de l’any 84, és a dir, aquells als quals no s’exigien metres
quadrats  per plaça turística, poguessin legalitzar aquestes
habitacions sempre que es pogués arribar a un acord, bé amb
l’Institut de l’Habitatge o bé directament, per construir
habitatge social. És a dir, el que per una part s’havia llevat com
a habitatge de treballador, volíem que es tornàs com a habitatge
social també per als treballadors dels hotels, i això ens permetria
solucionar una situació que podríem dir que té un caràcter,
diríem, d’evolució històrica, que en un moment determinat
s’utilitzen aquestes habitacions i en un moment determinat es
deixen d’utilitzar perquè ja els treballadors no viuen dins
l’hotel.

D’aquestes 15.287, en aquests moments, a data d’avui, no
puc dir exactament quantes corresponen a aquestes i quantes
corresponen a ampliació perquè hi feim feina, i vostè, a més,
sap que és necessari que els hotels estiguin oberts per poder
arribar a la confirmació exacta de si corresponia a una cosa o a
una altra, i per tant a partir d’aquest mes de març continuarem
i podrem avançar els pròxims mesos quines corresponen a unes
i quines corresponen a les altres.

Quant a l’oferta no reglada, aquella que havíem vist que es
comercialitzava a través d’Internet o a través d’altres fórmules
o mecanismes però que anava dirigida a visitants que podríem
considerar com a turistes, hem de dir que vàrem trobar 1.806
establiments, que això són 9.484 unitats que, aplicant una ratio
de places podríem dir que són unes 20.841 places. Aquesta
segona part, que vostè sap perfectament que és gent que té
dret a llogar la casa a través de la Llei d’arrendaments, en canvi
també té l’obligació de contribuir a pagar tots els imposts que
paga tota activitat comercial. Aquestes 20.841 places s’han
passat o es passen a Hisenda perquè actuï Hisenda igual que
actua davant una altra activitat comercial determinada.

Per completar el quadre jo crec que era interessant tenir
aquesta distribució de saber en un moment determinat, sobretot
en temporada punta, on estaven, on romanien els nostres
clients, els nostres visitants, es va completar aquest estudi del
CITTIB i la campanya d’inspecció dels inspectors, que tant era
campanya de visites com campanya d’entrar a Internet i els
altres mecanismes de fulletons per anar localitzant aquesta
oferta no reglada i l’oferta reglada precisant exactament les
xifres que teníem, es va completar aquesta campanya amb una
campanya de poder comprovar un moment determinat, que eren
les setmanes primera i segona d’agost, quina era l’ocupació real
de la planta hotelera, és a dir, de la planta legal, legalitzada.
Nosaltres en aquest moment, una vegada llevats els al·lots, que
sap que des del punt de vista turístic tenen un tractament
especial, llevats els al·lots, és a dir, ja sense els al·lots, ens
vàrem trobar que l’índex d’ocupació de la planta de les dues
primeres setmanes d’agost era del 112,38% d’ocupació. Les
dades tècniques d’aquesta mostra són 90.000 places que es
varen visitar; això són 200, 4.000 establiments i concretament va
ser del dia 31/7/2000 a dia 20/8/2000. 

Si nosaltres feim un estudi, i segons el que m’han fet la
conselleria i els equips del CITTIB, feim un estudi per saber
exactament on estava situada aquesta oferta, direm que dins
l’oferta regulada hi ha 50.000 pers..., és a dir, comprovant
podríem dir, fent una mostra tipus d’un dia d’agost de l’any
2000, diríem que dins apartaments hi ha 50.541 persones, dins
hotels 144.861, dins hotels apartaments 55.013 persones, dins
residències d’apartaments hi hauria 1.701 persones, dins
hostals  hi hauria 6.678 persones, dins hostal residència hi
hauria 4.924 persones, dins casa d’hostes 618 persones, dins
les fondes 232 persones, dins pensions de segona 20 persones,
dins hotels de turisme rural 283 persones, dins agroturisme 747
persones, dins hotels de turisme d’interior 51 persones, dins
càmpings i ciutat de vacances 8.044 persones, dins hotels
residència de primera, segona, tercera i quatre estrelles 2.848
persones, el que ens donaria un total de 276.661 persones que
dormirien dins aquest tipus d’establiments.

Dins el que és oferta no regulada, apartaments i xalets
particulars, hi hauria 26.269 persones, dins habitatges d’amics
19.498 persones, dins segona residència -propietaris- 15.294
persones; altres, que són turisme nàutic i de creuers, 9.326
persones. Dins el que és sobreocupació 34.251 i dins el que són
ampliacions 15.287 persones, la qual cosa ens dóna 119.000
persones. 

Aquest total ens donaria 370.525 persones, que seria el
93,56% de la gent que hi ha un dia d’agost a l’illa de Mallorca.
El 6% restant és el que està encara en estudi. El que sí li podria
ja és que el 6% restant, que són unes 25.511 persones, n’hi
hauria unes 5.563 que estarien a apartaments i xalets particulars
i unes 19.948 que estarien a habitatges d’amics. És a dir,
aquesta és la feina que feim per poder, a la pròxima
compareixença o a la pròxima pregunta que vostès em facin
poder-los donar les explicacions. 

Aquestes  xifres que els he donat, si les vol, jo les hi puc fer
arribar.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull
agrair la informació facilitada pel conseller, i naturalment
agrairem també si ens pot fer arribar aquesta informació.

Naturalment voldríem conèixer no només..., un poquet això
ha estat una informació que ens ha facilitat, que l’hi agraïm,
però conèixer també, naturalment, arran de tota aquesta
campanya, quants d’expedients sancionadors s’han obert,
quants d’establiments s’han tancat si és que se n’han tancat,
i tota la conclusió que se pugui treure d’aquesta campanya,
perquè vull entendre que quan es fa una campanya d’aquestes
característiques no només és per conèixer una situació, sinó
també naturalment per actuar, si és que efectivament es troben
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indicis  d’il·legalitat quant a la prestació de serveis d’allotjament
turístic.

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Entenc perfectament que
també vulgui saber aquesta qüestió i a mi m’hagués agradat
poder-la dur avui, però aquest matí se’ns havia caigut el
sistema i no l’he poguda dur.

Vostè sap que hem estat actuant, vostè a més sap que hem
fet comunicacions de premsa. Jo avui mateix, tot d’una que el
sistema estigui en funcionament li ho puc fer arribar. Fins al
darrer minut he intentat poder-la dur però no l’he poguda
treure. Li deman disculpes de no poder-l’hi donar exactament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 64/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la imatge corporativa de l'Ibatur.

Passam, idò, a la següent pregunta, que és la RGE núm.
64/01, sobre modificació de la imatge corporativa de l’Ibatur. Per
formular la pregunta té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta també és molt
senzilla, i és conèixer o saber si l’Institut Balear de Turisme s’ha
plantejat en qualque moment modificar o canviar la seva imatge
corporativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, sí, efectivament,
l’Institut Balear de Turisme s’ha plantejat canviar la seva imatge
corporativa per dues raons, essencialment. Una, perquè tots els
experts de comunicació recomanen que la imatge corporativa es
renovi cada set, vuit anys, per poder mantenir l’atenció del
pública i, per tant, nosaltres creim que aquesta imatge
corporativa, que en un moment determinat ha actuat molt bé i
que és una imatge que ha tengut la seva funció en el seu
moment, havia arribat el moment de canviar. En segon lloc

crèiem que era important, a més, canviar aquesta imatge
corporativa perquè l’institut, com vostè sap perfectament bé,
perquè a més n’hem parlat moltes vegades, aquí, ha d’agafar i
s’ha d’adaptar a totes les noves tecnologies i a tots els nous
corrents de comercialització. Això també ens aconsellava que
féssim un canvi d’imatge. 

Tant a la comissió permanent de l’institut com al consell
rector de l’institut, se’ls va plantejar i així es va aprovar que es
fes el canvi d’imatge corporativa. Es va fer un concurs públic
on es varen presentar cinc empreses, de les quals una va
quedar rebutjada per un incompliment de requisits
administratius i tècnics, i de les restants es va adjudicar a la
firma ABCN Concept per un valor de 22.190.000 pessetes, i els
terminis  d’execució, disculpi però en aquests moments no m’ho
han posat a la fitxa tècnica, però els els  puc fer arribar, també,
si vostès volen.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats, agraïm
novament la informació i la confirmació per part del conseller
del fet que efectivament s’està tractant de modificar la imatge
corporativa de l’Ibatur, fins i tot contrastat amb el fet que s’ha
adjudicat un estudi o una feina a una empresa en qüestió per
valor de 22 milions de pessetes per procedir a aquesta
modificació.

Nosaltres el que sí volem dir és que no compartim aquesta
necessitat. Nosaltres entenem que és difícil consolidar la imatge
d’una empresa, en aquest cas d’una empresa de promoció del
turisme com és l’Ibatur. Entenem que la imatge corporativa de
l’Ibatur era una imatge ja plenament consolidada, jo crec que en
aquests  moments complia perfectament la seva funció i la seva
finalitat. Jo crec que fins i tot, i reconegut per tots, fins i tot jo
record en els mateixos consells d’Ibatur, quan nosaltres en
formàvem part, que es reconeixia efectivament la força
diferenciadora i identificadora d’aquesta imatge, i nosaltres en
aquest moment no veim ni comprenem, per molt que vostè digui
que hi hagut experts que així ho hagin manifestat, la necessitat
de rompre una imatge o deixar anar una imatge que en aquests
moments era perfectament identificada, perfectament coneguda
a totes les fires, a totes les campanyes promocionals, i que
segurament el canvi d’aquesta imatge o la modificació
d’aquesta imatge produirà un efecte almenys inicial bastant
contraproduent en el sentit que no gaudirà, com es pot
comprendre fàcilment, d’aquesta força identificadora i
d’aquesta força diferenciadora.

Nosaltres entenem que és difícil consolidar aquestes
imatges, és difícil consolidar la imatge i el nom d’aquesta
empresa. Tots podem pensar en grans empreses multinacionals
que difícilment modifiquen les seves imatges corporatives i una
vegada que estan consolidades, contràriament al que vostè vol
fer. Jo crec que en aquests moments, sense haver de citar cap
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tipus d’empresa, ja sigui de productes, ja sigui de serveis, quan
tenen plenament consolidada una imatge difícilment la canvien
perquè saben que això és el seu valor i que això és el seu actiu,
i creim, Sr. Conseller, i ho deim amb el millor to i amb l’ànim de
contribuir positivament a la millora de la promoció turística, que
entenem que és un error, que és una equivocació, una imatge
com aquesta, consolidada, que compleix perfectament les seves
funcions, canviar-la, modificar-la sense saber mai si això serà
millor o pitjor. Podria ser que efectivament d’aquí a una sèrie
d’anys fos una imatge millor, però no en tenim aquesta
seguretat i aquesta certesa, i creim que en aquests moments és
una equivocació procedir a aquesta modificació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de Turisme
per tancar la qüestió. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, l’únic que he de
fer és respectar la seva opinió, i per tant no tenc res a dir. Si la
seva opinió és en contra l’he de respectar.

El que si volia esmentar i ja li he dit abans, però li voldria
remarcar, és que aquesta opinió, aquest canvi d’imatge ve d’un
debat dins el consell rector de l’Ibatur, en el qual vostè sap que
hi ha representants dels consells insulars, la Federació..., la
Felib, i una àmplia majoria, el 66%, del que és el sector privat i
activitats ciutadanes, com els  foments de turisme. Per tant, jo
crec que el debat va ser suficientment ric per poder arribar a
aquesta conclusió.

A més, els serveis tècnics d’Ibatur o els directius d’Ibatur
aporten a aquest debat la necessitat o les recomanacions que
fan els tècnics quant a la possibilitat de..., quant a la necessitat
que cada set, vuit anys es vagi canviant la imatge corporativa.
Evidentment vostè em diu que hi ha imatges corporatives que
no es canvien en tota la vida; és cert, hi ha imatges
corporatives que no es canvien en tota la vida i duen 120 anys
perquè, és a dir, són imatges que en un moment determinat per
ventura es varen..., o són casos excepcionals, però això no és
la norma habitual. La norma habitual és que les imatges
corporatives vagin evolucionant i vostè mateix, per exemple,
pot dir que els altres destins turístics com a competidors
nostres  són imatges corporatives que han anat canviant,
algunes molt polèmiques com per exemple el cas de València,
tremendament polèmic perquè quan es va canviar es passar
d’un costat a l’altre.

Jo crec que la imatge de Balears, que és una imatge d’un
líder que ha de passar de ser simplement un país receptor de
turistes a un país exportador de (...), de tecnologia, és a dir, una
potència turística, ha de ser una imatge nova i així ens ho diuen.

De totes maneres jo li vull dir que la imatge anterior, i és una
imatge que jo, en un moment determinat, vaig trobar i l’hagués
haguda de canviar el dia que jo vaig ser director gerent d’Ibatur

perquè feia només quatre o cinc mesos que hi havia aquesta
imatge, i raonablement no la vaig canviar. Jo crec que la imatge
anterior és una imatge que per a molts d’experts i per a molta
gent que ens dóna opinió era una imatge que estava a l’alçada
de les Balears. El que passa és que les Balears són tan potents
que les seves imatges es consoliden i llavors per ventura es
poden eliminar, perquè era una còpia d’un Mondrian que no
passava de ser una còpia. Per tant, jo no vull criticar, però el
que li vull dir és que hi ha opinions i jo, sabent aquestes
opinions, he actuat perquè feia només mesos que estava
aquesta imatge corporativa i no la vàrem canviar perquè hagués
semblat no convenient, però ara, després d’exactament 12 anys,
o 13 anys, d’una mateixa imatge corporativa, crec que ja ha
arribat el moment de canviar-la, perquè tant la comissió
permanent, com el consell rector, com els experts que hem
consultat, com les mateixes opinions que en el seu dia es varen
fer d’això, jo crec que ens duen a canviar aquesta imatge, i
indubtablement, si canviam la imatge sempre serà per ser una
imatge més potent i una imatge molt més acord amb el que vol
ser aquest país com a país turístic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 65/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
absència de les Illes Balears a l'Expo de Hannover.

Passam, idò, a la pregunta 65/01, relativa a l’absència de les
Illes Balears a l’Expo de Hannover. Per formular la pregunta té
la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, de tots
és conegut que la presència de les Illes Balears en els
esdeveniments més importants que es produeixen arreu
d’Europa en els mercats emissors és una cosa fonamental,
essencial, de la promoció turística, i en aquest sentit tots podem
recordar que aquest passat estiu a la ciutat alemanya de
Hannover es va produir una exposició universal en què hi havia
el pavelló espanyol, el pavelló nacional, i on pràcticament la
major part de les comunitats autònomes espanyoles,
especialment les que tenen vocació turística, hi varen participar
i hi varen tenir una presència física notable i considerable.

L’única comunitat autònoma amb vocació turística que no
va participar en aquesta exposició universal va ser la nostra, les
Illes Balears. En un primer moment el president de la comunitat
autònoma va manifestar que no havien participat en aquesta
exposició per l’alt cost que suposava i que representava la
participació de les Illes Balears, en el sentit que el que
demanava el comitè que organitzava l’Expo de Hannover, i més
concretament el pavelló espanyol on s’havia d’ubicar la
presència balear, eren unes quantitats desmesurades que no
podien en cap cas ser assumides per les Illes Balears.
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La nostra sorpresa va ser majúscula quan vàrem poder
comprovar que el pavelló espanyol no havia exigit cap tipus
d’aportació a les Illes Balears com tampoc no ho havia fet a les
altres comunitats autònomes i que, en conseqüència, les Illes
Balears no havien de pagar res per assistir-hi; una altra cosa és,
naturalment, que les Illes Balears per la seva pròpia iniciativa
haguessin volgut fer qualque tipus d’activitat, d’actuació
específica, especial que, naturalment, com les altres comunitats
autònomes sí que havia de ser sufragat i pagat per aquesta
comunitat autònoma.

El president de la comunitat autònoma en aquell moment, en
conseqüència, no va dir la veritat, no va explicar quina era la
realitat de la qüestió, i nosaltres voldríem avui conèixer
efectivament els vertaders motius del per què en una cita tan
important en què varen ser presents tots els països, totes les
comunitats autònomes turístiques, etc., no hi va ser present el
que vostè qualificava com la comunitat autònoma líder en
matèria turística com són les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li agrairia que
no em posàs en un compromís, perquè el president del Govern
de les Illes Balears va explicar en el Parlament, en el debat de la
comunitat -i consta en el Diari de Sessions- quins eren els
motius perquè no s’havia anat a l’Expo de Hannover.

A vostè li poden agradar o no, però no digui si és la veritat
o no és la veritat perquè les decisions d’anar a..., de tenir una
presència en un moment determinat les pren el Govern i aquesta
és la decisió que va prendre, i va quedar explicada en el debat
de l’autonomia. El president en aquells moments va dir que no
s’havia anat a -i així consta en el Diari de Sessions- va dir que
no s’havia anat a Hannover perquè suposava un cost de 90
milions de pessetes; la nostra presència allà, amb unes
condicions que requereix un destí com és Balears, eren 90
milions de pessetes i per tant es va pensar que era millor no fer
aquesta despesa.

De totes maneres la comunitat sí que va estar representada
a l’Expo de Hannover a través de la Conselleria d’Innovació i
Energia, amb la participació de la consellera Misericòrdia
Ramon, en aquells moments, a un encontra d’expocities.
Igualment hi varen ser representats ajuntaments d’aquesta
comunitat. Per tant, no és absolutament correcte que no hi
hagués presència de les  Illes Balears; el que és cert és que no
es va anar al pavelló a fer una presència que ens pareixia que
era massa costosa, com va dir en el seu dia el president.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per rebatre té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no el pos en cap
compromís. El deure d’aquest diputat naturalment és conèixer
el perquè i els motius de l’absència de les Illes Balears a una
cita tan important com era aquesta, i, efectivament, consta en el
Diari de Sessions que el president va dir que no s’hi havia
assistit perquè el cost era de 90 milions de pessetes, i el cost
d’assistir -insistesc- reconegut pels organitzadors era zero. Una
altra cosa és -insistesc- que vostès dins aquell estand, dins
aquell pavelló d’Espanya, haguessin volgut fer qualque tipus
d’activitat o d’actuació. 

90 milions de pessetes; supòs que vostès varen voler fer un
pressupost de determinades actuacions i els va sortir tant; jo
no sé si 90 milions de pessetes per ser allà és molt o poc, però
també haguessin pogut reduir una mica, haguessin pogut...
Vostès són a fires turístiques on no es gasten 90 milions de
pessetes  i hi són, i són a fires on sí que se les gasten i hi han de
ser. 

Nosaltres entenem que la pregunta i el debat de veres, i el
fons de la qüestió és que entenem que hi havia la necessitat de
ser presents allà, que vostès no hi varen ser, no només ho
critica avui el Partit Popular, sinó la mateixa batlessa de Calvià,
la Sra. Nájera, del seu mateix partit polític, hi va ser com a
ajuntament i va criticar l’absència del Govern de les Illes Balears
en aquest acte, i vostè no es pot conformar -em perdoni- amb
la presència de la consellera d’Energia i Innovació en aquella
fira, perquè no va ser una presència en absolut orientada cap el
que és la promoció i la venda d’un destí turístic, i en res cobreix
la seva absència, la seva -crec jo- equivocació amb el fet de no
fer que les Illes Balears estiguessin presents a un acte d’unes
característiques jo crec que bastant importants.

Jo crec, conseller, i li ho dic amb tota la millor voluntat, que
es va desaprofitar una oportunitat jo crec que important. Jo crec
que molt difícilment podrem tornar a tenir una exposició
universal feta a un dels principals països emissors de turisme
per a les Illes Balears com és Alemanya i a una de les ciutats
que precisament du més turisme cap a les Illes Balears com és
la ciutat de Hannover, com vostè sap, juntament amb
Düsseldorf i amb Frankfurt, i jo crec que el fet de 90 milions de
pessetes, Sr. Conseller, l’ha d’explicar, ha d’explicar què era el
que vostès volien fer allà, si haguessin pogut fer unes altres
coses, perquè el que és cert i segur és que les altres comunitats
autònomes hi varen anar, que el comitè organitzador espanyol
no exigia res per la presència de les comunitats autònomes, i
que, insistesc, conseller, vostès varen desaprofitar i vostès no
tenen avui arguments que justifiquin encara el perquè de
l’absència de les Illes Balears en aquesta exposició universal.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per contestar la pregunta té la paraula
el conseller de Turisme. 

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

Miri, jo li torn a dir. Em pareix molt bé i li ho dic, i reconec la
importància que hi hagués la batlessa de Calvià i altres
municipis, em pareix molt important, però les decisions del
Govern les pren el Govern, i la informació que té el Govern la té
el Govern.

A vostè, no sé quina informació li ha donat el comissari del
l’Expo de Hannover, però jo sí que he estat reunit amb el
comissió de l’Expo de Hannover. Efectivament no demanaven
quota, és a dir, “vostè per estar aquí necessita tants de
doblers”, però efectivament et demanaven omplir uns dies
d’actes que ells t’assignaven. Jo crec que omplir uns dies
d’actes que ells t’assignaven, a no ser que vostè volgués que
jo m’assegués a una cadira enmig de l'escenari, que per ventura
hagués estat molt atractiu i s'hagués omplir de qualque manera.
Per estar a nivell, el temps que teníem i la necessitat d'omplir
uns actes que estàvem obligats a complir, eren 90 milions de
pessetes , i nosaltres vàrem considerar i vàrem prendre la
decisió, que crèiem que no hi havíem d'anar, perquè entre
d'altres coses no era una fira de turisme, no era una fira de
turisme, i nosaltres, Balears crèiem que era molt més important
que estigués plantejat des del punt de vista de tecnologia, des
del punt de vista d'una dimensió distinta dels Balears, que no
simplement un lloc receptor de turisme. Les fires de turisme a
Alemanya, s'hi té una presència, i no només s'hi té una
presència de passada, de segona filera, és l'única presència,
vostè ho sap perfectament bé, i a més no sé si ho feien a l'època
que vostè estava de conseller, però almenys sí en aquesta, és
l'únic estand, l'única comunitat en què els màxims directius dels
majoristes de viatges alemanys, inclosos Tui i Neckerman, els
dos grans majoristes, vénen allà i passen tal vegada una hora
amb la gent d'aquestes illes a l'estand explicant la situació, cosa
que no fan amb altra comunitat. Per tant, la nostra presència
dins el mercat alemany, com a destinació turística, la tenim
perfectament consolidada, és perfectament reconeguda, i les
relacions entre aquesta comunitat i els grans directius del món
que mou el paquet turístic a Alemanya és constant. I vostè ho
sap.

Per exemple, entre d'altres coses, ara mateix, després hi ha
la presència del president de Neckerman, avui, a una reunió amb
el president de la comunitat. Jo crec que hem de valorar
exactament el que feim i el que és necessari en cada moment, i
nosaltres crèiem que la presència dins una fira de tecnologia
havia de ser a través de la consellera de Tecnologia, que la
presència des del punt de vista d'anar a dur uns actes, no era el
lloc adequat, millor dit, no era convenient la relació del que
duim i del cost que representa. Per tant, es va prendre aquesta
decisió, i és una decisió d'aquest govern, que vostè no la
comparteix?, perfecte, jo també li respect que no l'ha
comparteixi, però no digui que no deim la veritat o que deixam
de dir la veritat. En tot cas, on hi ha hagut una certa veritat a
mitges és en el fet que no costava res, efectivament, no

passaven per taquilla, però sí que hi havíem de dur uns actes,
perquè ja li ho dic, també m'hagués pogut convidar vostè, com
a portaveu de l'oposició, a seure'ns els dos allà enmig a veure
què fèiem, però anar a un lloc no és anar-hi com a convidat a
mirar, és anar a fer unes activitats, vostè mateix ho sap, i
aquestes  activitats eren les que costaven 90 milions de
pessetes, per tenir un mínim de dignitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Flaquer. No, perdó.

I.4) Pregunta RGE núm. 66/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
palau de congressos de les Illes Balears.

Passam idò a l'altra pregunta, que és la 66/01, relativa al
palau de congressos de les Illes Balears. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta pregunta, de registre
66/01, fa referència a un anunci que des del principi d'aquesta
legislatura el conseller va fer, que era la necessitat d'un palau de
congressos a les Illes Balears i es va posar al capdavant de la
manifestació. Voldríem saber, en aquests moments, quina és la
situació exacta de la construcció d'aquest palau de congressos.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de Turisme. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Vostè sap perfectament quina
és la situació, de totes maneres li explicaré, perquè moltes
vegades ja la hi he explicat, i a més surt clar a la premsa. Jo
dubt, no sé si és que vostè no té bona comunicació amb
l'Ajuntament de Palma, però si no hi té bona comunicació, no
passi pena que jo la hi explicaré.

Nosaltres, efectivament, diu que em vaig posar al capdavant
de la manifestació, no, no em vaig posar al capdavant, vaig
provocar la manifestació, vaig ser l'agitador que va provocar la
manifestació, aquell, el culpable, efectivament. I vaig dir que era
una operació perillosa perquè no teníem recursos públics per
fer el palau de congressos. I en canvi teníem la necessitat d'un
palau de congressos, no teníem recursos públics entre d'altres
coses perquè hem de fer educació, 20.000 milions de pessetes,
habitatges, etc., etc., però bé, vostè això també ho sap
perfectament bé. L'única manera que en aquesta comunitat
poguéssim fer un palau de congressos sense tenir recursos
públics, era intentar moure el que és la nostra bossa de comerç,
una destinació com Balears pot interessar a algú per venir a fer
un palau de congressos. I aquesta és la feina que s'ha fet, i des
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del primer dia es va fer en combinació amb l'Ajuntament de
Palma, perquè enteníem que el lloc per situar el palau de
congressos havia de ser la ciutat de Palma. Des del primer dia,
l'ajuntament i la Conselleria de Turisme van fent feina junt,
cercant, primer, uns inversors, que els hem anat tenint i, com
vostè comprendrà, no li diré quins inversors hi ha, perquè això
seria una mala informació per part d'aquest negoci, i per part de
l'ajuntament es va plantejar una cosa que jo crec que és
absolutament necessària, a més raonablement adequada, que és
dir "observem, no només el palau de congressos, sinó a
observem aquesta línia, primera línia de Palma, que és on
parlàvem de situar el palau de congressos, i facem una
remodelació de tota la primera línia de Palma.

A quina fase estam? Estam a la fase que l'ajuntament
concreti, ha tret a exposició pública, ha acabat fa pocs dies
l'exposició pública, avui mateix hi ha una notícia que he vist el
titular i no l'he pogut acabar de llegir, que crec que diu que fins
i tot hi ha la possibilitat que aquesta primera part de línia sigui
zona verda, nosaltres ho respectam, jo crec que l'ajuntament és
el responsable per dir on hi ha espai per fer un palau de
congressos i dir , si és  una zona verda, aquesta part de primera
línia, la localització ja seria la segona localització que també
contempla l'ajuntament, i per tant, estam a la fase que pugui
l'Ajuntament de Palma, especificar exactament quina localització
tendria. Una vegada que tenguem la localització, és posar, ja bé
a través, segons si el solar és públic o és privat, si és públic
haurà d'anar a través d'un concurs, evidentment, i si és privat,
s'haurà de propiciar una operació entre iniciativa privada,
perquè puguem tenir aquest palau de congressos. La segona
passa, per tant, és pendent de la decisió de l'ajuntament, però
sàpiga que és una qüestió lenta, jo el primer dia vaig dir que
efectivament seria lenta, que el plantejament és poder intentar
iniciar el palau de congressos aquesta legislatura, ens
continuam plantejant que sigui aquesta legislatura, però les
passes s'han de donar una darrera l'altra.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Flaquer, té vostè la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, vostè no només es va posar al front, com diu,
sinó que va provocar la manifestació, però jo li he de demanar,
Sr. Conseller, que com a provocador, com a agitador d'aquesta
manifestació, ens expliqui també què aporta, perquè jo estic
convençut que vostè, efectivament, no s'ha de fer càrrec de tota
l'aportació i de tot el finançament d'aquest palau de congressos,
perquè supòs que no seria possible i que s'ha de donar entrada
a altres institucions, com puguin ser l'Ajuntament de Palma i
també, si hi ha d'haver iniciativa privada, naturalment nosaltres
en el seu moment ho estudiaríem i, en principi, no tenim per què
criticar aquesta postura. Però jo supòs que vostè deu tenir
qualque previsió pressupostària, deu tenir qualque planificació

de futur en relació amb aquesta manifestació que ha provocar,
posar-hi qualque cosa, perquè, és clar, si vostè aquí no aporta
res i no estira del carro de la manifestació en qualque cosa,
difícilment vostè tendrà èxit en aquesta gestió. De manera que
li demanaríem saber exactament quines previsions
pressupostàries  de participació econòmica per part de la
comunitat autònomes tenen vostès.

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ni l'ajuntament ni
el Govern en les converses que hem tengut, no ens plantejam
en un principi aportació econòmica. Nosaltres plantejam la
possibilitat que la inversió sigui absolutament privada. De totes
maneres, no descart que dins aquesta operació, que pot tenir
cost de promoció a futur, el Govern hagi de fer un esforç per
poder promocionar aquest palau de congressos. De totes
maneres, vostè sap perfectament com és de complicat fer un
palau de congressos, o el seu partit, perquè el palau de
congressos no només depèn de l'aportació és pública o no,
l'any 88 es va fer un (...) De 20 milions per fer maquetes que es
varen presentar a ses Fontanelles, per al palau de congressos
que s'havia de fer a ses Fontanelles, i la despesa era de 20
milions de pessetes, 20 milions més del que havia gastat
l'ajuntament i nosaltres per fer el palau de congressos, i aquella
manifestació, que no sé qui la va encapçalar, no me'n record,
tampoc no és el més important, va arribar a mal terme. No, jo
l'any 88 no era ni vivia a Mallorca, l'any 88 no vivia ni a
Mallorca. La va encapçalar no sé qui, no sé qui la va
encapçalar, però no va arribar a bon terme, per tant, amb
solidaritat als seus companys de partit que aquell any es
manifestaven fent ja un palau de congressos a ses Fontanelles,
amb les maquetes que havien costat 20 milions de pessetes, li
demanaria una mica de prudència i tota la informació que
vulgui, però no crec que sigui bo encalentir ni ficar pressions
sobre aquesta qüestió. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 288/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a grau d'acceptació i participació del sector hoteler en
el projecte de creació de l'Institut Balear de Qualitat
Turística.

Acabat aquest tema passam a la següent pregunta,
288/2001, relativa al grau d'acceptació i participació del sector
hotelers al projecte de creació de l'Institut Balear de Qualitat
Turística. Per formular la pregunta, té la paraula el Sr. Flaquer.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, vostè parla d'una despesa de 20 milions de pessetes,
ara en parlarem d'un de 68 en un estudi per a l'Institut Balear de
Qualitat Turística, un institut del qual li demanaria que ens
explicàs, fins ara, perquè és un institut que naturalment la seva
funció i la seva finalitat ha de ser plenament coordinada amb el
sector, quin és el grau d'acceptació i de participació del sector
en aquest projecte de creació de l'Institut Balear de Qualitat
Turística.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, l'Institut Balear de
Qualitat Turística és un projecte, efectivament, que vol impulsar
la Conselleria de Turisme i en el qual, com vostè diu, els
protagonistes  essencials són les empreses del sector. El vol
impulsar la Conselleria de Turisme conjuntament amb els
consells  insulars que tenen responsabilitat en temes
d'ordenació, el cas concretament del Consell Insular de
Menorca i del Consell Insular d'Eivissa.

Aquest projecte ve a consolidar ja una feina que es va fer
i que jo, a més, ja que sempre cita que era en aquell moment,
també era en aquell moment, que era iniciar tota la política de
qualitat dins el sector turístic, impulsant unes reunions i un
compromís entre Soltur i la Federació Hotelera Espanyola, que
va ser difícil, i que es va fer al meu despatx, i que es va haver
d'impulsar en aquell moment i que es varen haver de fer els
estudis previs, estudis previs, que no són estudis el que es fa
ara, o només estudis, s'han anat fent unes presentacions
d'aquest projecte a diferents institucions i a diferents indrets.
S'han fet concretament vuit presentacions, de les quals n'hi ha
tres a la Federació Hotelera de Mallorca, que la presentació es
va fer a la junta directiva i s'ha passat, s'ha dit que ara es
presentarà a l'assemblea, per tant, aquesta no puc avaluar-la,
perquè fins que no es faci l'assemblea segurament no podré fer-
li una avaluació, de totes maneres, torn a insistir, aquest
projecte, com vostè sap perfectament bé, no és un projecte
entre l'administració i les associacions, sinó un projecte per a
les empreses exclusivament, fora del que són les associacions,
com és el projecte de Tourespaña, que va impulsar el seu dia
Tourespaña. També s'ha fet a ajuntaments i, per tant, no li faré
l'avaluació dels ajuntaments perquè no són agents
protagonistes directes en aquest tema. S'ha fet també a la junta
directiva del Foment de Turisme de Mallorca, però tampoc no
li avaluaré perquè és una societat cívica que representa
diferents sectors.

El que sí li avaluaré són les presentacions que s'han fet en
aquests  sectors, molts d'ells dins el Foment i dins les
federacions hoteleres. S'ha fet, dia 8 de gener, una presentació

al consell insular, on hi havia la taula de turisme de Menorca i
el sector hotelers. A Eivissa, perdó. Dia 9 de gener es va fer a
Menorca, on hi havia el consell insulars, gent d'Ashome,
hotelers empresaris, gent del Foment de Turisme, ajuntaments,
sindicats, grups ecologistes i oferta complementària. Dia 7 de
gener es va fer a Formentera, on hi havia l'ajuntament,
empresaris i el patronat. Dia 10 de gener es va fer a Mallorca, a
l'associació de restaurants i a la d'empresaris de sales de festes
i discoteques, en reunió ampliada; i s'ha fet també a l'associació
d'agroturisme de la Pimem. Es fan més presentacions i el dia que
vulgui també li podré dir l'avaluació.

L'empresa que va guanyar el concurs per implantar l'institut,
implantar, impulsar, donar assessorament a les empreses perquè
es constitueixi l'institut, les fitxes que em passen són les
següents. Es va una avaluació del 0 al 5, a l'apartat que diu
"indicau, per favor, el vostre grau de conformitat amb la
presentació efectuada, amb un nombre de 0 a 5" -0 és
disconformitat absoluta, i 5, acord total-, els resultats són els
següents: Eivissa, 3,64; Menorca, 3,91; Formentera, 4,63; oferta
complementària, 4,50; agències de viatges, 3,57; agroturisme,
4,67; resum, 4,11, damunt 5. A l'apartat on diu "indicau, per
favor, el vostre grau d'acord amb el projecte d'Institut Balear de
la Qualitat Turística, amb un nombre de 0 a 5": Eivissa, 3,70;
Menorca, 3,50; Formentera, 4,56; oferta complementària, 4,26;
agències de viatges, 4; agroturisme, 4,78; mitjana, 4,05. Després
s'explica la posada en funcionament, que vol dir que hi haurà
unes reunions i taules de feina per a la posada en
funcionament, a la resposta "podríeu assistir a les reunions?":
a Eivissa el 90,91% diu que assistirà a les reunions; a Menorca
el 94,12%; a Formentera el cent per cent; a l'oferta
complementària el cent per cent; a agències de viatges el
85,71% i a agroturisme el cent per cent; la mitjana: 95,06%.
"Podríeu col·laborar a les meses de feina?": a Eivissa el 63,64%
assistirà a les taules de feina, a reunions periòdiques per
implantar-lo; a Menorca el 76,47%; a Formentera el 62,50%; a
oferta complementària el cent per cent; a agències de viatges el
57,14%, a agroturisme el 77,78%; la mitjana: 71,33%. 

Per tant, vostè mateix avaluï els resultats d'aquestes
presentacions.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

En vista que renuncia al torn de rèplica, passarem a la
següent pregunta, la 289/2001, sobre partides pressupostàries
i import que destinarà la Conselleria de Turisme a la política de
marques. Per formular la pregunta, té la paraula el Sr. Flaquer. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Demanaria si poguéssim agrupar les
tres preguntes darreres, que totes fan referència a la mateixa
qüestió, així faríem una pregunta global que faria referència a les
partides pressupostàries, ... 
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EL SR. PRESIDENT:

Té inconvenient el Sr. Conseller que agrupem les preguntes
en una sola. 

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

Li ho agraesc, perquè així ... 

EL SR. PRESIDENT:

Idò amb l'agraïment del Sr. Conseller, pot agrupar les
preguntes.

I.6) Pregunta RGE núm. 289/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a partides pressupostàries i import que destinarà la
Conselleria de Turisme a la política de "marques".

I.7) Pregunta RGE núm. 290/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa als resultats concrets de la política de "marques" de
la Conselleria de Turisme.

I.8) Pregunta RGE núm. 291/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa als objectius de la política de "marques" anunciada
per la Conselleria de Turisme.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Demanaríem les partides
desglossades, l'import total que es destina a aquesta política de
marques, és a dir les partides específiques, la destinació
concreta de les actuacions; en segon lloc els objectius i, en
tercer lloc, naturalment, els resultats concrets que fins ara ha
pogut donar aquesta política.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Per contestar la pregunta, té la paraula
el conseller de Turisme. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. La partida en
concret és del capítol 6 la 64000, s'ha tret a un concurs públic
que està ja enviat al butlletí de la Unió Europa amb un màxim de
90 milions de pessetes. Per tant, es troba en fase de concurs.

Els objectius d'aquesta proposta de marques són, atès que
dins el mercat hi ha una fusió i una globalització del que són les
empreses comercialitzadores, nosaltres creim que per part de les
destinacions com nosaltres, en què hi ha més d'un 50%
d'empreses petites o mitjanes, és necessari anar creant
instruments per poder afrontar unes condicions de més
competitivitat al mercat. Aquests instruments creim que passen
per una política de marques, perquè a més ens permet anar

segmentant productes  diferenciats, importantíssim pel que és
una diversificació del producte turístic. Per tant, nosaltres
entenem que la política de marques ha de ser una política
essencial per als propers anys, per als nostres petits
empresaris, per als nostres mitjans empresaris i per la
diversificació del producte de les Illes Balears.

Els objectius, com vostè comprendrà, seran millorar l'accés
al mercat d'aquestes empreses, augmentar la seva competitivitat
i la seva rendibilitat i diversificar el producte turístic de les Illes
Balears, com a grans objectius.

Quin és el paper de la conselleria? És no donar subvencions
a les empreses, sinó donar servei a les empreses, propiciar que
es vagin creant i es vagin agrupant amb aquestes marques,
però no només és un disseny, sinó que aquest concurs que
surt va més enllà del disseny. Per tant, el concurs és, per una
part, identificar les diferents marques, establir els criteris de
decis ió de les empreses a cada marca, la creació i el
manteniment d'una estructura de comercialització de
l'establiment a cadascuna de les marques -remarc manteniment-,
el disseny i l'aplicació del pla de màrqueting, i la incorporació
de les accions de promoció d'Ibatur, que efectivament aquestes
no tenen cost en un principi en aquesta partida pressupostària.

La part del que són resultats, com comprendrà, jo no li puc
donar resultats en aquest moment perquè ens trobam en una
fase de licitació del concurs.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Flaquer, no vol replicar?

Bé, arribats a aquest moment, vostès saben, senyores i
senyors  diputats, que avui matí al municipi de Sant Sebastià hi
ha hagut un atemptat, s'ha fet explotar un automòbil bomba, a
la sortida d'un abaixador de Renfe, sembla que l'objectiu era un
regidor del Partit Socialista de Sant Sebastià, el Sr. Inaki
Gurruel. Pel que sabem en aquests moments, sembla que hi ha
dos morts, no sabem qui són aquests  morts, si és el regidor o
són altres persones, podrien ser uns treballadors que es veu
que eren a la sortida d'aquesta estació de tren. En qualsevol
cas, crec que significa, una vegada convocades les eleccions
al País Basc, una recrudescència de la violència, i jo demanaria,
senyores  i senyors diputats, que guardàssim un minut de
silenci perquè aquest procés electoral al País Basc no dugui
més morts.

Gràcies.

(Minut de silenci)

Reprenem la sessió.
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II.1) Compareixença RGE núm. 174/01, demanada per
quatre diputats membres de la Comissió pertanyents al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
per tal d'informar sobre el viatge del conseller de Turisme a
Hondures i a Cuba.

Acabat el torn de preguntes, passaríem a la compareixença
174/2001, sol·licitada per quatre diputats membres de la
comissió que pertanyen al Grup Parlamentari Popular, en relació
al viatge celebrat pel Sr. Conseller de Turisme a Hondures i a
Cuba. Per contestar aquesta compareixença, té la paraula l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, per fer-ne l'exposició oral.

Moltes gràcies. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Efectivament, el mes de juny de l'any 2000 vàrem
rebre la visita de la ministra, del secretari d'Estat de Turisme
d'Hondures i de la secretària d'Estat de Medi Ambient
d'Hondures, en aquell moment, acompanyades per un empresari
mallorquí que tenia inversions a Hondures, concretament a
Islas de la Bahía, a Ruatán. Ens varen demanar col·laboració
sobretot dirigida a l'ordenació d'aquella illa. Ens varen tornar a
insistir posteriorment, a la Fira de Londres, i nosaltres vàrem
considerar que, per part de les Illes Balears, i tenint en compte
que hi ha uns empresaris mallorquins que ja tenen inversions
i que tenen previst fer-n'hi més, era important poder donar
aquest tipus d'ajuda que ens demanaven. Això per un costat, i
per un altre, perquè jo crec que és important, per part d'una
comunitat com la nostra, per la relació que té amb Amèrica
llatina i, entenc jo, la necessitat, un deure, diguem, històric i
moral amb aquests països, sobretot amb un país com Hondures,
que acabava de passar l'huracà Mitch, per tant, nosaltres crèiem
que era important fer aquesta visita.

A més d'aquestes visites, una de les altres que se'ns havia
plantejat era Cuba, que volia una col·laboració que llavors es va
concretar en una sèrie de matèries que ja les indicaré.
Igualment, Mèxic ens havia demanat una col·laboració a la zona
de Yucatán, a Quintana Ro, on hi ha inversions importants
d'empresaris  mallorquins o Balears, i també en un principi vàrem
dir que estàvem disposats a anar-hi. Llavors a Mèxic no es va
concretar el calendari i vàrem decidir que el posposàvem per un
altre viatge que es pogués fer més programat. A Mèxic
concretament el que volien eren també uns temes d'ordenació
per una part que encara no està posada dins l'oferta dels
mercats turístics, que és la part més occidental de la península
de Yucatán, per la zona de Chatubala, Bacalarri, aquella zona
d'allà. Aquest viatge a Mèxic no es va fer, i es va fer un viatge
a Hondures i a Cuba.

Com que era una relació que, a més, ens plantejava la
possibilitat de coses molt concretes, vaig considerar que era
important que vengués un equip de tècnics i ens n'anàrem amb
uns tècnics a Hondures, i ells varen quedar allà, i jo vaig
continuar el viatge a Cuba.

A Hondures vàrem visitar Copán, que tenien interès que
poguéssim parlar i tenir una reunió amb els empresaris turístics
de Copán, vostès saben que és una de les destinacions més
importants del món maia, i que és un poc l'inici, jo recoman que
si algú vol entrar dins el que és el món maia, és el gran inici, la
gran porta d'entrada, i que, per la importància de Copán i per la
gran rehabilitació que fa. En canvi, des del punt de vista
d'explotació turística, passa que l'explotació turística la fan molt
més des de Guatemala que no des d'Hondures i ells
necessitaven, volien aquesta col·laboració. Vàrem anar a Copán
i tenguérem aquesta reunió.

Després vàrem viatjar a Ruatán, on bàsicament tenguérem
reunions amb diferents empresaris, amb l'ajuntament i amb
equips d'experts del Banc Interamericà de Desenvolupament
que feien una feina a Ruatán. La visita nostra també va fer que
es desplaçàs especialment allà, on érem nosaltres, la cooperació
espanyola, a fi de veure si ells podien cooperar amb nosaltres,
a les Illes Balears, amb la cooperació espanyola en matèria de
Turisme. Vàrem estar uns dies a Ruatán i allà va quedar part de
l'equip tècnic per continuar-hi fent feina i visitar l'illa de Guarajá,
on també hi ha possibilitats d'un desenvolupament turístic. Es
va fer un informe previ, és aquest, que és el que s'ha enviat al
Govern d'Hondures, i el Govern d'Hondures ens ha demanat
que per favor els poguéssim ajudar a concretar molt més aquest
informe, ja que la concreció que es fes d’aquest informe seria la
base per a la legislació que farà el Govern d’Hondures a les illes
de la Bahía. Tenim previst enviar l’equip de tècnics, dos tècnics
concretament, la setmana abans de Setmana Santa, per poder ja
acabar aquesta col·laboració, que a més inclou també la
possibilitat i el disseny d’una sèrie d’habitatges privats per
transformar-los en receptors de turisme, a fi que el turisme no
només vagi dirigit o tengui un beneficiari directe que siguin les
empreses instal·lades, sinó els habitants d’allà.

Aquesta és la col·laboració que es fa, i que s’acabarà a la
Setmana Santa segurament, esperem que s’acabi en una part la
Setmana Santa, i llavors no sé si haurem d’anar fent un
seguiment d’aquesta cooperació.

El viatge a Cuba, això va concloure el viatge, després
d’haver visitat Hondures a la fira de Fitur vàrem firmar un
protocol d’intencions de col·laboració entre la Secretaria
d’Estat de Turisme d’Hondures i la Conselleria de turisme de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en el qual es
concretaven i es determinaven, s’especificaven aquestes
col·laboracions. En el punt quart diu que la col·laboració serà
especialment en temes d’ordenació territorial de l’espai i de
l’oferta turística.

La segona part  del viatge va ser a Cuba, que va ser de dia
15 a dia 18 de gener. La invitació estava dirigida
fonamentalment a poder tenir un intercanvi amb els empresaris
cubans. Quan parlam d’empresaris cubans vostès han
d’entendre que ens referim fonamentalment a directius
d’empreses cubanes i directius de les empreses cubanes de
turisme i dels hotels cubans dirigits per cubans, atesa
l’estructura de propietat que hi ha en aquell país, i vàrem tenir
una..., havíem rebut la invitació per part, ens havia visitat
prèviament la viceministra de Cuba, Marta Maíz, i vàrem ser
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rebut allà per la viceministra de Cuba, ja que el ministre era a
Portugal, però el dilluns següent arribà, devia ser dia 20 de
gener, ens vàrem entrevistar amb el ministre aquí a Palma.
També vàrem signar un conveni, on s’especifica que el camp de
relació serà fonamentalment intercanvi d’informació,
documentació, visites especialitzades, política de fires, llavors
temes de nàutica, temes d’hoteleria, i temes de formació.

Es va tenir, com deia, una reunió amb 120 empresaris i
directius cubans a l’Hotel Meliá Cohiba, va ser una reunió
llarga on varen sortir totes aquestes qüestions que
interessaven a l’auditori; i llavors vàrem tenir una segona
reunió, també menys nombrosa, però serien uns 40 o 50
empresaris, concretament del sector nàutic, a la Marina
Hemingway. Es va signar el conveni, i això és essencialment el
contingut del viatge que va fer la delegació de Balears a Cuba
i Hondures. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a suspendre la sessió
fins a un màxim de 45 minuts, si els senyors diputats així ho
desitgen. Sí, Sr. Flaquer? 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, demanaríem un recés de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, moltes gràcies. Se suspèn la sessió per deu minuts.
(....) la concentració davant l’Ajuntament de Palma, com és
habitual, desgraciadament a actes com aquest. Per tant,
suspendríem la sessió fins a les dotze i cinc minuts, per poder
assistir a aquesta concentració. Gràcies.

Reprenem la sessió, i estam a la compareixença del conseller
de Turisme. Ja que el Grup Popular és el sol·licitant d’aquesta
compareixença, té la paraula per intervenir. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Primero de todo, agradecer la
presencia del conseller de Turismo, que en este caso, y con
bastante rapidez, ha dado curso a la petición que habíamos
hecho de comparecencia para explicarnos este segundo viaje a
América, segundo viaje a América cuyos objetivos tampoco
nos han quedado excesivamente claros, yo diría que más bien
los objetivos nos parecen pobres, tengo que empezar por decir
eso.

Ya en el primer viaje se nos explicó que se había hecho en
Méjico y entonces en Estados Unidos, en sitios tan singulares
y tan distintos como destino turístico como Las Vegas; y hoy
se nos habla  también de una serie de visitas a unos destinos
turísticos que nos son lejanos, no ya en el espacio, que
evidentemente lo son, sino que nos son lejanos también en
cuanto al parecido, a la similitud de cualquier tipo con los casos
de Baleares. 

Esto se justifica en el caso de Honduras en dos cuestiones:
La primera, en una cuestión de deber histórico y moral que
tenemos con los países de aquel área, incluso en temas como
las obligaciones que se pueden derivar con un país que acaba
de sufrir recientemente un fenómeno tan lamentable como el
huracán Mitch, y las consecuencias que de ese fenómeno se
derivaron.

Bien, yo en relación con el tema del empresario que solicitó
la visita del conseller de Turismo y de una serie de personas de
su conselleria, me gustaría saber quien este empresario, porque
parece que en un país en que un solo empresario de Baleares
tiene alguna representación en materia turística, nos gustaría
saber quién es y cuál es el alcance de sus inversiones turísticas
en Honduras.

La segunda razón nos parece mucho menos interesante.
Nuestras obligaciones con Honduras yo creo que se
materializarían mucho mejor dedicando todo el gasto que haya
podido generar este viaje, que ha debido ser cuantioso, en
ayudas para los damnificados por el huracán, de manera que
insisto que esa segunda razón no la vemos en absoluto clara,
sobre todo por los absolutamente inciertos resultados del viaje,
y de los compromisos que después el Gobierno de Baleares
haya podido adquirir allí.

Y hablando de esto, también nos gustaría saber qué
personas  han ido acompañando al conseller, i cuánto ha
costado ese viaje. Parece que tiene interés, y queríamos
saberlo.

Nos dice también que se han hecho, como resultado de
todas  estas visitas, sitios como Copán, Roatán, se han hecho
informes por parte de técnicos de la Conselleria, que además
han estado allí, incluso más tiempo, han prolongado su
estancia para poder hacer esos informes, que esos informes aún
hay que aclararlos y precisarlos, y que van a servir de base para
establecer una legislación turística en Honduras. Nos gustaría
saber qué clase de legislación, qué clase de informes, desde
luego disponer de ellos, saber qué clase de legislación.
Desconocemos por completo qué es lo que la actual dirección
de la Conselleria de Turismo puede aportar a Honduras en
materia de legislación y de ordenación turística. Se ha citado
también, por ejemplo, un caso que yo creo que es revelador, el
de las viviendas que eventualmente puedan ser dedicadas a
viviendas turísticas, no sabemos si a viviendas vacacionales.
Aprovechamos la ocasión para recordarle al conseller que este
asunto está parado en este parlamento, porque el Gobierno, y
los partidos que le apoyan, lógicamente, quieren tenerlo en
esas  condiciones, y no se ha sido capaz por parte de este
gobierno y de los partidos que le dan apoyo parlamentario de
desencallar algo tan aparentemente sencillo como era mejorar
la legislación de viviendas vacacionales, y darle de alguna
forma un contenido más acorde con lo que esta dirección
política quería. Mal podemos aconsejar en eso a Honduras, o
mal puede aconsejar este equipo a Honduras, si parece que es
incapaz de llevarlo a cabo aquí; y cito lo de viviendas
vacacionales porque es el único caso de legislación de este
equipo de turismo que ha pasado por el Parlamento y que está
detenido, y en materia de legislación no se ha hecho más. Por
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eso sorprende que vayamos ahora a inspirar la legislación de
Honduras. En todo caso nos gustaría saber sobre qué bases y
sobre qué criterios se va efectivamente a inspirar esa
legislación.

En cuanto a las reuniones con políticos y empresarios, tanto
en Honduras como después posteriormente en el viaje a Cuba,
pues también llama la atención que haya habido esas
reuniones, seis u ocho días antes de que se produjera la feria de
Madrid, la feria de turismo de Fitur, donde evidentemente tanto
esas autoridades políticas como los empresarios tendrían la
oportunidad, sin ningún coste adicional para las arcas de esta
comunidad autónoma, de despachar con el conseller de
Turismo  y con todo su equipo todo lo que tuvieran que
despachar y preguntar, que en definitiva tampoco nos ha
explicado de qué va, porque de todas esas reuniones que ha
habido en Cuba, desconocemos cuáles han sido las
conclusiones.

Se nos habla de un protocolo de intenciones firmado, en
este caso creo que con el secretario de Estado de Honduras, si
no tomé nota mal, un protocolo de intenciones. También
quisiéramos conocerlo, porque si ese protocolo de intenciones
firmado en Madrid se parece al que nos explicaba usted el otro
día con los tour operadores españoles, protocolo de
intenciones que no pasa de ser un documento sin ninguna
trascendencia práctica.

En definitiva, y por concluir, porque yo creo que la cosa
tampoco da mucho más de si, la verdad, es que no se ven
beneficios reales, sólidos, de este viaje, ni para Honduras, ni
para Cuba, ni muchísimo menos desde luego para el
empresariado balear turístico. Huele, por consiguiente, a una
excursión, no dudo que bien intencionada; pero insisto que sin
beneficios sólidos y reales para ninguno de esos dos países,
muy necesitados, por cierto, de otro tipo de ayudas
sustanciales, creemos nosotros, y insisto que sin beneficios
tampoco en definitiva para el empresariado, y lo que ello
conlleva para el ciudadano de las Islas. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin intervenir? Té
la paraula el Sr. Buele, en representació del Grup Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. En representació del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista volem agrair la presència
en aquesta comissió parlamentària de turisme del conseller de
Turisme del Govern de les Illes Balears i de la directora general
que l’acompanya en aquesta compareixença, i a més a més li
volem agrair que ho hagi volgut fer, i que el Grup Parlamentari
Popular també hagi sol·licitat la seva compareixença per explicar
aquest viatge que s’ha fet a Hondures i a Cuba.

Per a nosaltres és molt positiu que s’intentin enfortir els
contactes i els lligams del Govern de les Illes Balears amb
representants  d’institucions hondurenques, cubanes,

mexicanes, com se’ns ha estat explicant. I és molt positiu
perquè consideram, com ha dit el conseller, que efectivament
des de les Illes Balears, podem fer una aportació que resulti
valuosa, en el camp del turisme, en el camp de la promoció
turís tica a Amèrica Central. També consideram que és molt
positiu i molt valuós que es vulgui enfortir la col·laboració del
Govern de les Illes Balears amb empresariat turístic illenc i que
s’hi col·labori, en els termes en què des de la conselleria se’ns
ha explicat en la compareixença del conseller. Un altre aspecte
que també consideram molt positiu és que s’estigui emprant
aquesta aportació de l’experiència tècnica d’equips de feina,
que no contents amb estudiar, i no satisfets a la realitat nostra
illenca, també puguin col·laborar en altres realitats més
allunyades geogràficament, però molt més acostades en segons
quins altres aspectes. 

I l’aportació que sí voldríem fer seria, per l’experiència que
un pot tenir de permanència en països d’aquesta àrea, que quan
un representant del Govern de les Illes Balears es fa present,
posem per cas en aquests llocs que ha citat, d’Hondures, de
Huatán, o Guanajá, o Copán, la presència d’un representant del
Govern de les Illes Balears des del nostre punt de vista no
hauria de quedar reduïda únicament a l’aspecte específic
concret de representant turístic, és a dir de representant de
l’Administració en matèria turística. Ja sé que per ventura és
demanar massa, però que hi hagi un representant del Govern de
les Illes Balears, i no sabem si hi ha hagut això que ara anam a
dir, que es limiti únicament al seu aspecte, ens sembla que és
empetitir una miqueta la presència després d’un viatge tan llarg
en un lloc com aquest. Ens estam referint al fet que, com vostè
sap, hi ha gent tant a Hondures com a Cuba provinent
d’aquestes illes que hi resideix, que hi treballa des de fa molts
d’anys. Aleshores no sabem si, aprofitant aquest viatge amb
connotacions específicament turístiques, també s’ha intentat
mantenir algun tipus de contactes amb aquesta gent, perquè
nosaltres creim que pot ser mútuament enriquidor, tant per a la
gent que és allà, hi resideix, hi fa feina fa molts d’anys, i coneix
la realitat; com per al mateix Govern de les Illes Balears, que en
pot recaptar informació addicional que nosaltres creim que pot
ser profitosa.

També ens agradaria que aquests informes als quals ha fet
referència, si en podríem tenir accés i conèixer amb més detall
quin és el contingut d’aquests informes. I finalment, en relació
a l’al·lusió que ha fet a l’intent d’intensificar la presència de les
Illes Balears en la cooperació a nivell de l’Estat espanyol, a
nosaltres ens sembla que també pot ser positiu, sempre que les
nostres  aportacions siguin tengudes en compte a tots els
nivells , i que aquesta cooperació que puguin fer les Illes
Balears amb altres estaments del Govern de l’Estat espanyol
contribueixin a fer que les Illes Balears tenguin més pes també
en les seves propostes i en els seus suggeriments. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Té la paraula el diputat del Partit
Socialista.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. També en nom del Grup
Parlamentari Socialista agrair al conseller la seva compareixença
i totes les llargues i extenses explicacions que ens ha donat a
aquest sessió d’avui. Nosaltres, com a Grup Parlamentari
Socialista, ja enteníem que aquesta compareixença demanada
per donar explicacions d’aquests viatges, no tenien en
qualsevol cas res de capritxosos o de qualsevol altre tipus, sinó
que obeïen a una invitació, com així s’ha pogut constatar, de
les autoritats locals i també per fer una feina d’intercanvi, tal i
com s’ha explicat en aquesta sessió. 

Jo crec que hauríem de constatar que la comissió d’avui ha
resultat del tot productiva i extensa amb totes les seves
explicacions, aquí hem pogut assistir abans d’aquesta
compareixença a una sessió de preguntes i respostes, on s’ha
pogut constatar la feina, l’extensa feina que es fa des de la
Conselleria de Turisme. Ha parlat del control de l’oferta turística
legal, de la lluita que fan, encapçalada per la Conselleria de
Turisme, juntament amb altres conselleries, hem parlat de la
modificació de la imatge d’Ibatur, hem parlat de la iniciativa amb
els  palaus d’exposicions, hem parlat de (...) de qualitat turística,
hem parlat de la política de marques. En qualsevol cas, de les
reunions que s’han tengut a les diferents illes, i ara també
aquesta compareixença, no fan més que ressaltar l’activitat que
duu endavant el conseller de Turisme i el seu equip.

Jo entenc que la política del Grup Parlamentari Popular, que
té sempre ganes de treure alguna cosa d’aquestes activitats, el
duu a una obsessió per preguntar sobre coses que no tenen
altra intencionalitat que fer constant, fer patent al món exterior
la capacitat, el coneixement, l’experiència d’un mercat com el
nostre que, per la seva història, i no correspon només a aquest
govern, sinó fins i tot als anteriors, és capdavanter dins un
segment econòmic avui per avui emergent a tot el món, i que els
altres, molts de països, s’estan adonant d’això, i estan també
acudint a demanar la nostra experiència, la nostra capacitat de
fer coses. 

Jo crec que es tracta d’animar la Conselleria que no només
faci aquests, sinó que en faci molts més, i que ho faci jo crec en
una doble vessant. Jo crec que és bo que sortim a fora, a veure
no només els mercats emissors de turisme, que ho feim
normalment a les fires turístiques que ja estan establertes per
tot arreu, i que segurament haurem d’anar a més, de vegades
continuar anant a les grosses, però anar també a més petites, a
més sectorials, a més de veure quines altres coses podem fer
per diversificar, allò que dèiem en una comissió anterior,
diversificar la nostra oferta. Dic també que és important anar a
veure els mercats que poden ser en un moment determinat
mercats competidors per al nostre sector turístic, per veure’ls,
per veure què passa, per veure com ho fan, però també per
oferir als empresaris d’allà, a la classe empresarial i als
ciutadans i a la gent que vulgui fer feina en aquest negoci la
nostra capacitat d’exportar el nostre coneixement del com, allò
que en anglès es diu el know how. Jo crec que això ho hem de
continuar fent, no hem de desaprofitar l’ocasió que tenim també
de fer patent el nostre suport als nostres empresaris d’aquí. Per
cert, si em permet el conseller, ja sé que llavors ha rectificat,

però primer només parlava dels empresaris mallorquins, i ell
mateix em permetrà que tregui un petit punt de localisme
eivissenc, que estava amb  un empresari d’Eivissa, i que a Cuba
mateix està obrint o ha aconseguit l’oportunitat d’obrir dos
establiments molt importants a Cuba, i que començaran a les
properes dates. És un empresari en aquest cas d’Eivissa; per
tant, ja sé que ho ha rectificat i llavors ha dit balear, però hi ha,
com dic, molts d’empresaris d’aquí amb capacitat de sortir a
fora, de fer inversions a fora, i de poder irradiar el nostre
coneixement allà.

Per tant, jo ja acabaré, simplement animar que continuï amb
aquesta política, i res més. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar totes aquestes
preguntes té la paraula el conseller de turisme. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Buele, les seves propostes
em pareixen interessants, com sempre. Efectivament no només
es té contacte amb el món del turisme, jo per exemple vaig
visitar la gent del Casal Balear a Cuba, i es procura tenir
contacte amb grups que puguin ser interessants. La qüestió de
la cooperació entre l’Estat, l’aportació de les comunitats, i
especialment aquesta comunitat cap a l’Estat és una proposta
que jo ja l’he feta al secretari d’Estat de Turisme, el Sr. Joan
Roca, l’he insistida a la conferència sectorial davant el
vicepresident del Govern, el Sr. Rato, i ells em varen dir que ens
contestarien en unes setmanes, però fa uns mesos que no han
contestat. Per tant, jo recull totes les seves opinions, que per a
mi són valuoses, però que sàpiga que ja estam fent feina en
aquesta línia.

Al Sr. Marí, disculpi, però de vegades..., efectivament hi ha
una de les empreses, la tercera empresa en importància de les
Illes Balears quant al nombre d’establiments és eivissenca, i té
inversions a aquests destins. En concret a la pregunta de quina
és l’empresa que està a Roatán, és el Sr. Justo Hinarejos, és un
empresari que està gestionant un hotel de 150 habitacions; té
una inversió prevista a un dels extrems de Roatán, i és un
empresari que a més té hotels a Mallorca, i no sé si a algunes
altres illes. És una inversió, s’ha d’entendre quines són les
dimensions d’aquella illa, entenem nosaltres que no pot tenir
més hotels  de més enllà de les 150 habitacions, perquè serien
hotels  de gran impacte, i és un tipus de client que va dirigit molt
al tema d’activitats subaquàtiques. Les illes estan a la barrera
coralina del Carib, que és la segona en importància del món, i
això és el seu gran punt fort. Llavors podria tenir un punt fort
de segona residència de ciutadans americans.  Per tant, quan
parlam de 150, és l’hotel més gran que hi ha allà, i no podem
dimensionar amb hotels com hi podria haver aquí o hi podria
haver a altres indrets del Carib.

Però parlant d’habitatges, i d’aprofitar que és gent
pescadora, que es dedica a l’altra gran activitat de l’illa, que es
dedica a la pesca, pugui rebre visitants, no té res a veure amb
la legislació turística dels habitatges de vacances d’aquí. Per
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tant és intentar frivolitzar, trivialitzar la possible ajuda que
pugui fer una comunitat desenvolupada com nosaltres cap a
una comunitat (...). Jo no m’ho agaf amb rialles, i crec que les
coses s’han de fer, i estic molt content que es pugui fer, i que
tècnics nostres vagin allà, i puguin ajudar a cinc, o sis, o set, o
deu famílies a tenir un benestar.

Quant al fet si els doblers del viatge els havíem d’haver
posat a no sé quin compte per enviar a allò de l’huracà Mitch,
jo crec primer que els doblers públics no va a aquests comptes,
els  doblers públics per part d’un estat s’ha de veure de forma
col·lectiva, jo em sent part d’un estat, i per tant crec que podem
ajudar des d’aquesta essencialment a les comunitats receptores
les podem donar forma com fer turisme, no per donar-los uns
recursos que es consumeixin de forma immediata, sinó aportar-
los unes idees, unes formes de fer feina que els permetin viure
dins la seva normal. En aquest sentit, jo crec que la inversió és
ben feta, nosaltres creim que el que podem fer és solucionar i
mostrar una forma de fer les coses per crear riquesa a aquell
país, i perquè aquell país no hagi de viure només de les ajudes
de Creu Roja, o de la internacional que puguin arribar en un
moment determinat. És aquell dit de no donar el peix, sinó de
donar la canya de pescar, i em sent molt satisfet de poder fer
aquesta feina, i crec, com a representant del Govern, que les
Illes Balears, la presentació que té la comunitat de les Illes
Balears és absolutament reconeguda.

Jo no vull entrar a dir si el viatge ha estat profitós o no ha
estat profitós. Jo crec que qui ho hauria de dir són les autoritats
d’Hondures i les autoritats de Cuba, en no ser que vostè també
consideri que les autoritats de Cuba i d’Hondures estan en
connivència amb aquest conseller perquè li regalin les
vacacions, que és el que ha insinuat vostè després.

Dur 120 empresaris de Cuba a aquí, a la Fitur, em pareix molt
complicat. Per tant, jo crec que la nostra presència allà era
absolutament adequada.

Li deia que vostè, que qualifica els meus viatges d’excursió,
o assimilar-los com a vacacions, no ho sé. Jo li diré dues coses,
jo no li contestaré aquesta pregunta, però li demanaria que ho
retiràs, perquè si és aquest el tema que vol que discutim, ho
podem discutir, si els meus viatges a Cuba són excursions o no
són excursions. Jo li demanaria que ho retiràs, pel bon
conducte d’aquesta cambra, i per evitar que hi hagi crispacions
i llavors tots ens queixem que hi hagi crispacions. Jo li
demanaria, sincerament, que retiràs això de les meves
excursions a Amèrica.

Cost del viatge. El cost del viatge ha estat de 3 milions de
pessetes aproximadament, i les persones que hi han anat han
estat el Sr. Francisco Valero, que és cap de servei de la
Conselleria; el Sr. Vicenç Canyelles, que és arquitecte de la
Conselleria; el Sr. José Negrón, que és cap de premsa de la
Conselleria; i la Sra. Susana Luján, que és tècnic d’Ibatur.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
portaveu del Partit Popular. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Yo no tengo nada que replicar,
únicamente lo que pasa es que no le entendí, porque el Sr.
Conseller habla bastante bajo y un poco alejado del micrófono,
hasta que le hice algunas señas y se aproximó más. Habló algo
de que yo había insinuado connivencia de él con autoridades
o con empresarios de Sudamérica o de Centroamérica, en ese
caso, eso si es que se refería a eso, que ya digo que no lo he
entendido muy bien, en ningún momento le he acusado yo de
connivencia ni con empresarios ni con políticos del Caribe. Por
favor, si se ha entendido eso, no sé en qué momento lo pudo
entender el conseller, pero me ha entendido muy mal. De
manera que lo que las connivencias, eso es una cosa que dice
usted y que en ningún momento ha salido de mí.

Nada más. 

EL SR. PRESIDENT:

Altres grups que vulguin intervenir? 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. Diputat, jo quan li deia el de les
connivències, era una certa llicència que em permetia, i llavors
li he replicat i li he demanat que, per favor, retiràs el de les
excursions. Continuu mantenint que retiri el de les excursions,
perquè no crec que sigui un bon camí, si hem de parlar que les
visites dels consellers de Turisme d'aquestes illes a Amèrica
són excursions o no, si vostè vol continuar discutint això, jo
estic disposat a discutir-ho quan vulgui, a la propera
compareixença, en aquesta comissió. Però mentrestant, mentre
no ho retiri, jo li mantenc la petició que ho retiri, perquè no és
un bon camí per on continuar.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Acabada aquesta intervenció, hem exhaurit l'ordre del dia
d'aquesta comissió d'avui, i per tant, aixecam la sessió. Moltes
gràcies.
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