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EL SR. PRESIDENT:
Donarem començament
d’Hisenda i Pressuposts,
pressuposts general de la
Balears per a l’any 2004.
substitucions.

a aquesta sessió de la Comissió
relativa a la tramitació dels
comunitat autònoma de les Illes
En primer lloc demanaria si hi ha

LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.

descomptat, efectivament, les quantitats derivades d’aquest
impost, és a dir, si deduïm del pressupost de l’any 2003 tot el
que era ingrés derivat de l’impost turístic, es passat de
27.448.737 euros l’any 2003, 27.448.737 euros, a 41.557.193
euros, és a dir, un increment, descomptat aquest impost, d’un
51,40%. Insistesc, i voldria remarcar especialment aquest fet,
que si descomptam en conseqüència el que és l’impost, aquests
són sense cap dubte ni un els pressuposts més elevats de la
història de la comunitat autònoma en matèria turística, i tot això
es deu, bàsicament, com explicaré més endavant, a l’important,
al notable esforç, diria jo, que farà el Govern de les Illes Balears
a partir de l’any que ve, especialment en matèria de promoció
turística.

EL SR. ALOMAR I MATEU:
Celestí Alomar substitueix Joan Boned.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. No hi ha més substitucions?
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, per
tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts general s de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004 (RGE
núm. 2902/03).
Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de
Turisme, Sr. Joan Flaquer i Riutort, per tal d’explicar els seus
pressuposts. He d’informar que el Sr. Conseller ve acompanyat
dels següents alts càrrecs de la seva conselleria, que són Josep
Aloy Pons, director general d’Ordenació i Planificació, Eduardo
Gamero Mir, director general de Promoció, i Carlos Pizà Alabern,
gerent de Diversitat 21.
Té la paraula el Sr. Conseller sense limitació de temps.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diput ats,
esper no estendre’m massa en la presentació d’aquests
pressuposts, donat que els diputats tenen també els
pressuposts i, per tant, intentaré, més que entrar en el detall de
les distintes partides pressupostàries, fer una explicació del que
són les grans partides d’aquest pressupost i els objectius que
movem l’aprovació d’aquests pressuposts.
I ho voldria fer començant, en primer lloc, per dir que
aquests són els pressuposts de la secció 12 de la Conselleria de
Turisme, uns pressuposts, els de l’any 2004, certament atípics,
atípics sobretot des del punt de vista de la comparació amb els
pressuposts anteriors, amb els pressuposts d’aquest exercici
d’enguany, de l’any 2003. Tots vostès coneixen suficientment
la derogació de la Llei de l’impost sobre estades turístiques en
els allotjaments que, naturalment, representa també la supressió
dels ingressos que per a l’any 2003 hi havia pressupostats a la
Conselleria de Turisme. Això fa que els pressuposts generals
d’aquesta conselleria passin de 58.338.978 euros de l’any 2003
a 41.557.193 euros per a l’any 2004, és a dir, efectivament una
disminució del 28,77%. Però m’agradaria destacar que si

Comencem l’anàlisi del pressupost, i abans d’entrar en els
distints programes, que els subdividiré en Secretaria General i
les dues direccions generals, m’agradaria també molt breument
fer un primer comentari en relació a uns capítols, el primer i el
segon, el capítol de personal i el capítol de despesa corrent,
capítols 1 i 2, perquè voldria destacar també de manera molt
especial la seva disminució. El capítol 1 passa de 3,4 milions
d’euros a 3,2 milions d’euros, és a dir, es disminueix el capítol
1, per tant les despeses de personal, en un 4,25%, mentre que
el capítol 2, de despesa corrent, passa d’1,03 milions d’euros a
903.000 euros, és a dir, una disminució de la despesa corrent a
la Conselleria de Turisme del 10%.
Passam ja als distints programes i començam per la
Secretaria General. Com tots vostès saben la Secretaria General
recull els serveis generals de la conselleria, i m’agradaria
destacar especialment en el capítol 2, en el capítol de despesa
corrent que recull tota aquesta despesa de la conselleria, una
disminució de 104.000 euros com a conseqüència de la
supressió de la partida d’estudis que estava pressupostada per
a enguany i que no tenim en aquests moments previsió, durant
aquest any, d’actualitzar-la, i per tant hi ha una disminució i una
reducció de 104.000 euros en aquesta partida. Un altre
component important d’aquest programa de la Secretaria
General és la transferència per al funcionament de la residència
de Can Picafort, que tots vostès coneixen. Aquesta és una
transferència ordinària, habitual, típica ja dins els pressuposts
de la Conselleria de Turisme; es manté una partida
pressupostària similar, un poquet superior a la de l’any passat,
al voltant dels 240.000 euros per al correcte funcionament
d’aquesta residència de Can Picafort. La Secretaria General
també contempla una transferència de 600.000 euros a l’empresa
pública Diversitat 21 Societat Anònima, que són les despeses
que en aquest moment ens hem trobat tant de personal
contractat a Diversitat 21, com tota la despesa corrent adherida
o lligada a aquestes despeses de personal d’aquesta empresa.
Veuran vostès que en aquest capítol o en aquest programa
de la Secretaria General hi ha disminucions en relació a l’any
anterior, concretament en tres, que m’agradaria comentar i
explicar les justificacions d’aquestes reduccions o
disminucions. Comprovaran, en primer lloc, que hi ha una
primera disminució o reducció que es deu al fet que la
transferència per a capítol 4, que aquest any, any 2003, es feia
a l’Escola d’Hostaleria, en el funcionament de l’Escola
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d’Hostaleria, s’ha passat, s’ha transferit a la Direcció General
d’Ordenació i Planificació Turística, i per tant això suposa una
disminució del programa de la Secretaria General Tècnica, dels
serveis generals de la conselleria, però insistim en què aquesta
partida passa a un altre programa com és el de la Direcció
General d’Ordenació i Planificació Turística.
Veuran també vostès com en el capítol 6 d’aquesta
conselleria, a les inversions reals, hi ha també una disminució
en relació a l’any 2003, disminució que obeeix a una raó molt
senzilla, a una justificació molt clara, que és el fet que enguany,
l’any 2003, es finalitzen les obres de construcció del CITTIB, de
l’edifici nou del CITTIB, del Centre d’Innovació i Tecnologia
Turística de les Illes Balears, que s’ha finançat en part amb les
aportacions del Govern de la nació i en part amb les aportacions
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tot en compliment
d’un conveni signat, si tots vostès ho recorden, a finals de
l’any 98, i per tant el fet que s’acabin aquestes obres del nou
edifici del CITTIB fa que la inversió real en aquest programa
d’inversions de la Secretaria General també, naturalment,
disminueixi. Si descomptàssim la inversió en aquest edifici del
CITTIB de l’any 2003 ens trobaríem que hi ha un augment, un
increment de la inversió real en aquest programa de la Secretaria
General, especialment amb la reactivació que posarem en marxa
amb un pressupost de 500.000 euros per a l’any que ve de tot
el que és el catàleg d’hostaleria, que és un tema que durant els
darrers anys ha quedat un poquet paralitzat i que nosaltres
creim que és imprescindible poder-lo tenir enllestit el més aviat
possible.
I finalment, com a tercer comentari quant a la reducció o la
variació que vostès hauran pogut comprovar en aquest
pressupost, és que veuran també que en el capítol 7 l’any 2003
d’incloïen les transferències a l’ENTURIB, a l’empresa pública
dependent de la Conselleria de Turisme s’incloïen en aquest
capítol o en aquest programa dels serveis generals de la
conselleria, mentre que ara en els pressuposts del 2004 hem
considerat molt més racional i molt més lògic passar aquesta
partida, i per tant aquesta transferència, a la Direcció General de
Promoció, tenint en compte, a la Direcció General de Promoció
i a la Direcció General d’Ordenació i Planificació, tenint en
compte que són aquestes dues direccions generals les que
duen el dia a dia i el seguiment concret i puntual de les distintes
accions que es duen a terme a través de l’ENTURIB, l’IBATUR,
el CITTIB, l’IPQT, l’Escola d’Hostaleria, etc.
Molt bé. Passant en segon lloc a la Direcció General
d’Ordenació i Planificació Turística, els he de dir que en
aquests moments en el pressupost hi ha tota una sèrie de
previsions que són les següents: En primer lloc, tota una sèrie
d’inversions a zones turístiques derivades del Pla Mirall;
concretament hi ha una inversió de prop de 5 milions d’euros
que suposen inversions a 15 municipis de les nostres illes, 10
municipis a Mallorca, 3 a l’illa de Menorca i 2 a Eivissa. Que a
més continua la inversió plurianual d’una millora o un
embelliment dels accessos al Torrent de Pareis de l’Ajuntament
d’Escorca de devers 30.000 euros. I que es pressup osten, a
més, més de 2 milions d’euros per a la continuació i l’execució
dels plans d’excelAlència que en aquests moments hi ha vigents
a la nostra comunitat autònoma i que, com tots vostès saben,
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són el de Palma, el de Sóller, el de Sant Lluís a Menorca, i el de
Sant Josep a l’illa d’Eivissa i Formentera. A més obrim una
nova partida per a nous plans d’excelAlència que, com tots
vostès saben, durant el proper exercici pressupostari de l’any
2004 l’Administració general de l’Estat haurà de decidir quins
són els possibles plans d’excelAlència que es duguin a terme en
el nostre territori, a les Illes Balears. En el moment en què es
concretin, efectivament, quins són aquests nous plans
d’excelAlència, idò naturalment farem les partides i habilitarem
les partides pressupostàries adients per poder donar resposta
als primers compromisos derivats del primer exercici
pressupostari, que és el de l’any 2004. En qualsevol cas els vull
dir que l’experiència ens marca i ens indica que quan s’atorga
un pla d’excelAlència el primer any bàsicament són actuacions
molt puntuals, menors, diríem nosaltres, de tot el que és el
projecte, tot el que és l’estudi, el que són els plans, i les
partides vertaderament importants es produeixen a partir del
segon, tercer i quart any.
Molt bé, continuant dins aquesta direcció general
d’Ordenació i Planificació Turística he de comentar, a més, que
un dels programes importants, una de les transferències
importants d’aquesta direcció general d’Ordenació i Planificació
Turística va adreçada al món de la formació, i concretament a
l’Escola d’Hostaleria de les Illes Balears hi ha en aquests
moments una subvenció des de la conselleria, des de la
Direcció General d’Ordenació i Planificació a l’Escola
d’Hostaleria de devers 2 milions d’euros que, sumats als altres
ingressos que es tenen prevists, especialment de matrícula, que
hem arribat fins a un total ja de 450 matriculats enguany en
aquesta escola d’Hostaleria, ens donarà una partida
pressupostària total de funcionament de l’escola de 3.184.750
euros, el que representarà un increment de prop del 2% en
relació a la previsió de l’any 2003.
Tots vostès coneixen suficientment la importància que té el
tema de la formació, la voluntat que tenim des de la Conselleria
de Turisme de colAlaborar al màxim amb el sector i amb les seves
necessitats en tot el que és la millora de la formació dins el
sector turístic, i tots vostès també coneixen els projectes que té
la Conselleria de Turisme per a aquests propers exercicis
pressupostaris d’estendre al màxim l’oferta formativa de
l’Escola d’Hostaleria de les Illes Balears a les illes de Menorca
i d’Eivissa i Formentera. Hem començat enguany amb Eivissa
i Formentera; ahir mateix vàrem ser de visita oficial a l’illa de
Menorca i vàrem poder parlar tant amb el consell, com els
ajuntaments, com amb el sector també, de la voluntat i la
predisposició per part de tots de poder, durant aquesta
legislatura, també estendre l’Escola d’Hostaleria de les Illes
Balears a l’illa de Menorca.
També en el conjunt de la Direcció General d’Ordenació i
Planificació Turística s’ha de fer referència a la transferència
que es fa a l’ENTURIB, i en aquest sentit bàsicament voldria
comentar dues qüestions concretes: la del CITTIB i la de
l’IPQT. En relació al CITTIB els he de dir que l’assignació
pressupostària per a l’any 2004 és similar a la de l’any 2003, és
a dir, 1.135.00 euros. Amb aquests 1.135.000 euros bàsicament
es desenvoluparan un total de 20 programes, dels quals
m’agradaria destacar bàsicament els següents, però naturalment
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estic a la seva disposició, en el torn de rèpliques, per aclarir i
per detallar molt més tots aquests programes, però destacaria
bàsicament una partida de 241.000 euros per a la convocatòria
de projectes, una partida de 166.000 euros per al Centre de
Documentació i Biblioteca, una partida de 86.000 euros per a
l’anàlisi de l’oferta turística no reglada que ens permeti també
afrontar el repte que tenim marcat en aquests moments de poder
regular tot el tema dels habitatges turístics de vacances i altres
punts que en aquests moments centren el nostre interès i la
nostra atenció, una partida de 130.000 euros per a publicacions
especialitzades, una partida de 34.000 per a tot el tema
d’estadística i seguiment del mercat, i una partida de 115.000
euros per a millora d’equipaments informàtics.
M’agradaria comentar, en aquest sentit, en relació al
CITTIB, que produirem o generarem un estalvi de 221.000 euros
en relació a l’any passat amb dues partides, amb dos programes
concrets. Un és el dels mercats emissors, que generarem un
estalvi de 161.465 euros per a la Conselleria de Turisme, perquè
hem arribat a un acord de colAlaboració amb les oficines
espanyoles de turisme, que ens remetran tota aquesta
informació sobre els mercats emissors, informació que per altra
banda és similar, per no dir idèntica, a la que en aquests
moments, amb un cost addicional, rebíem per part de
determinades consultores o entitats estrangeres. Tots aquests
estudis hem arribat a un acord de colAlaboració amb les oficines
espanyoles de turisme, que ens els remetran sense que hi hagi
la necessitat de fer front per partida doble a aquests costs i a
aquestes càrregues pressupostàries. I també es produirà un
estalvi pressupostari de devers 60.000 euros en relació als
estudis sobre la despesa turística, perquè la nostra intenció en
colAlaboració amb la Conselleria d’Economia i Hisenda és
retornar a la situació anterior, allà on era, la Universitat de les
Illes Balears, que feia els estudis de despesa turística.
En relació a l’Institut per a la Qualitat Turística els he de dir
que en aquests moments hi ha previst un increment
pressupostari de la transferència a aquest institut, al
funcionament d’aquest institut del 334%. Per a nosaltres la
qualitat és un dels nostres principals objectius, la millora
permanent de la qualitat del nostre producte àmpliament
considerat, no només els allotjaments sinó també l’oferta
complementària i, a més, del que és el producte, la millora també
de l’entorn és un dels nostres objectius prioritaris durant
aquests propers anys i, per tant, aquest institut per a la qualitat
turística comptarà amb un increment pressupostari del 334% en
relació a l’any passat. Des d’aquest institut es desplegaran tots
les esforços necessaris per anar implantant sistemes de qualitat
tant en el producte, ja sigui d’allotjament ja sigui d’oferta
complementària, com en l’entorn en el seu conjunt. Ja hem
explicat en qualque ocasió que la nostra vocació, la nostra
intenció és poder fer plans de qualitat de destí, plans integrals
de qualitat a les distintes zones turístiques que fins i tot puguin
acabar desembocant en un distintiu, en un segell de qualitat no
només d’establiment, no només d’hotel, de bar, de restaurant
o de cafeteria, sinó fins i tot de destí, de zona turística, que
puguem també distingir, que puguem també atorgar un segell
de qualitat, de compromís amb la qualitat a distintes zones
turístiques. El pressupost de l’any 2003 per a l’IPQT era de
166.866 euros; enguany passam a 750.000 euros i, a més, amb

una previsió d’altres ingressos de 146.300 euros, que ens
donaria una xifra total per al desenvolupament de tots aquests
projectes de 896.300 euros.
Dins la Direcció General d’Ordenació i Planificació Turística,
per acabar m’agradaria fer una petita referència, també, a
Diversitat 21 Societat Anònima, empresa que com tots vostès
saben va crear el govern anterior per al desenvolupament, la
gestió i l’execució dels projectes lligats a l’impost turístic. En la
mesura que es continuïn desenvolupant aquests projectes,
aquesta empresa continuarà en marxa. Els he de dir que en
aquest sentit, al marge de respectar els convenis existents amb
els distints consells insulars, amb els distints ajuntaments i que
estaven en fase d’execució, sí que voldria aquí recollir el destí
d’una partida de devers 15 milions d’euros que es destinaran
bàsicament a quatre partides distintes, insistesc, al marge de la
continuació dels convenis ja existents, que seria molt llarg en
aquest moment detallar o enumerar però que estic, naturalment,
a la seva disposició a la rèplica per fer-ho, però sí els comentaré
que destinaríem aquesta partida de 15 milions d’euros
bàsicament a les següents partides: una primera partida
inevitable, jo diria que obligatòria, que és la de rehabilitar,
reformar, restaurar, posar al dia tot aquell patrimoni comprat a
t ravés de Diversitat 21 Societat Anònima, i que com tots vostès
poden entendre i comprendre no basta comprar, sinó que amb
això no hem arreglat res, l’important és després rehabilitar,
reformar, restaurar tot això que s’ha comprat; en segon lloc
s’estendrà, s’ampliarà a través d’un segon projecte tot el tema
de les rutes cicloturístiques de les Illes Balears; en tercer lloc
hem explicat ja també en reiterades ocasions el destí de 2,5
milions d’euros del pressupost de l’any que ve a un ambiciós
pla pioner a les Illes Balears de neteja del litoral per a la
temporada turística que ve en colAlaboració amb la Conselleria
de Medi Ambient, i que tots vostès coneixen, a través d’un
sistema de barques que actuaran tant a la línia més allunyada de
costa com a la línia més apropada, amb dos tipus de barca
distints; i en quart lloc també es continuarà, a través d’aquest
fons, amb l’extensió de tot el programa d’itineraris culturals a
les nostres illes.
Molt bé. Explicat el programa de la Direcció General
d’Ordenació i Planificació Turística, passaríem a explicar la
darrera direcció general, que és la Direcció General de Promoció
Turística, i en aquest sentit els he de dir que és sense cap dubte
aquí on hi ha l’esforç més evident del Govern en relació al
pressupost anterior. La Direcció General de Promoció Turística
contempla en els seus pressuposts una transferència a
l’IBATUR, el que serà l’IBATUR novament a partir de l’any que
ve una vegada que s’hagi aprovat la Llei d’acompanyament i
s’hagi pogut reestructurar tot l’organigrama de la conselleria,
una transferència de 13.189.832 euros. La partida pressupostària
destinada a promoció turística l’any passat pel govern anterior
era de 7.983.698 euros, és a dir, un increment pressupostari del
133% quant a la promoció turística.
M’agradaria molt, moltíssim, remarcar de manera molt clara
que els pressuposts de l’any 2004 per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears inclouran la major partida pressupostària, la
major quantitat destinada directament a promoció de la història
dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Tots vostès poden comprendre perfectament la justificació i la
necessitat d’aquest increment: la pèrdua de la nostra imatge, la
pèrdua de la nostra competitivitat durant els darrers anys en els
mercats emissors obliga sense cap dubte ni un a fer un esforç
importantíssim de promoció turística per a l’any que ve, i en
aquest sentit voldria dir que, a més d’aquests 13.189.832 euros,
voldria a més comentar que hi haurà tota una sèrie d’actuacions
que tenen també un caire promocional turístic evident, que es
duran a terme des d’altres conselleries com pugui ser tot el tema
de l’esport en temes d’esdeveniments esportius que sortiran
dels pressuposts de l’IBATUR, però que també naturalment
sumen i afegeixen a la promoció turística.
A més voldríem dir que la colAlaboració estreta i directa amb
Turespaña i amb els principals majoristes de viatges europeus
i nacionals, que són, com tots vostès saben, els fluxos
canalitzadors del turisme més importants amb què avui en dia
comptam, els acords de colAlaboració amb Turespaña i amb els
majoristes de viatges ens permetran també multiplicar la nostra
capacitat promocional. En aquest sentit voldria anunciar-los
que estam ben a punt, ben a prop de tancar un acord de
promoció conjunta amb Turespaña i amb els principals
majoristes de viatges europeus en funció del qual els majoristes
aportarien a les distintes campanyes de promoció específiques
de les Illes, de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
el 50% del pressupost d’aquestes campanyes, el 25%
l’aportaria Turespaña i el 25% l’aportaria l’IBATUR. Això
suposa que, al marge dels 13 milions de promoció turística
directament assignats a l’IBATUR hi haurà tot un pressupost
induït a través de les campanyes de colAlaboració amb
Turespaña i amb els majoristes de viatges que multiplicarà
notablement també l’esforç promocional directament relacionat
amb les nostres illes.
En relació a tot el que fa referència a la promoció turística els
he de dir que bàsicament, quant a la distribució i al repartiment
d’aquest pressupost és important dir-los que comptarem
especialment amb l’opinió dels professionals, que comptarem
amb l’opinió d’aquelles persones que vertaderament coneixen
el món turístic i que coneixen amb tota exactitud les necessitats
que en aquest moment tenim en matèria de promoció. Per això
s’han creat uns grup que fa ja una sèrie de mesos que
funcionen, uns grups de feina que estan ja plantejant i
preparant tota aquesta bateria de propostes i d’iniciatives en
matèria de promoció, i els he de dir que bàsicament els punts
més importants que guiaran els eixos d’aquesta política de
promoció seran la promoció diferenciada per illes -Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera-; la lluita contra l’estacionalitat,
les propostes de promoció orientades a la lluita contra
l’estacionalitat també tendran prioritat dins aquests grups de
feina; i l’aposta, a més dels mercats tradicionals, pels nous
mercats emergents. Creim que la diversificació quant als
mercats també és una política intelAligent, és una política
estratègica de cara al futur.
A més, dins aquest capítol de promoció el capítol de fires
tendrà una partida molt important. La Conselleria de Turisme,
juntament amb els Foments de turisme i altres institucions
participarà l’any 2004 a més de 52 fires turístiques a 21 països,
tant europeus com fins i tot qualque fira als Estats Units. Hi
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haurà almanco 12 presentacions de l’oferta turística de les Illes
Balears a països com França, Polònia, Holanda, Hongria,
Rússia, República Txeca, Suècia, Dinamarca, Itàlia i Gran
Bretanya. Que a més de la participació a fires hi haurà els
naturals i lògics convenis amb les distintes illes, amb els
Foments i amb els consells insulars. Que hi haurà també una
política de suport als esdeveniments culturals i esportius, en el
cas dels esportius en colAlaboració amb la Conselleria de
Presidència i Esports; i en el tema dels culturals i en el que fa
referència a la política de desestacionalització m’agradaria
insistir una vegada més en la vocació i en la voluntat de
recuperar el programa d’”Un hivern a Mallorca” i, si és
possible, estendre’l també a altres illes que, lamentablement, es
va deixar perdre durant aquests darrers anys. Apostarem també
per la política de poder celebrar aquí congressos importants.
Tots vostès coneixen ja que l’any que ve la RDV va decidir
celebrar la seva convenció anual, que per a nosaltres això és
molt important. En aquests moments estam en negociacions i en
converses amb els agents de viatges espanyols, que esper que
puguin fructificar el més aviat possible per aconseguir també
per a l’any que ve el congrés dels agents de viatges espanyols,
de les dues assemblees d’agents de viatges espanyols.
I també, naturalment, dins matèria de promoció, hi haurà
partides específiques destinades a publicacions i a aquelles
campanyes publicitàries en els mercats emissors que estimem
en tot moment necessàries o oportunes per a la reactivació de
les vendes dels nostres destins turístics.
I amb això acabaria aquesta exposició inicial dels
pressuposts de la Conselleria de Turisme, i qued, naturalment,
Sr. President, a la disposició dels diputats per a qualsevol
aclariment o pregunta que vulguin fer.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició.
Ara procedeix suspendre la sessió, si és que algun grup ho
demana. No? Idò continuam i entram al torn de preguntes i
observacions per part dels diferents grups parlamentaris, i té la
paraula el Sr. Miquel Nadal com a portaveu del Grup
Parlamentari Mixt.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc, i com no podria ser
d’una altra manera, volem felicitar el conseller per la seva
compareixença i els membres del seu equip, felicitar-lo
especialment per la claredat de l’exposició i per les iniciatives
que per al proper exercici ha anunciat des de la seva conselleria,
que des d’Unió Mallorquina consideram una de les conselleries
més importants d’aquest govern.
Volem felicitar-lo també perquè, si com vostè ha anunciat és
capaç de, renunciant a l’impost turístic, la qual cosa suposa un
benefici per a tots els ciutadans d’aquestes illes, la supressió
de l’impost turístic, pot vostè aconseguir continuar amb la
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política de protecció mediambiental d’aquest producte turístic
i continuar amb les inversions que estaven previstes, sàpiga
que tendrà el suport d’Unió Mallorquina per dur endavant
aquesta política i que des d’aquí no ens cansarem de felicitar-lo.
Vostè ha parlat, dins un dels programes que ha anunciat, de
la continuació del Pla Mirall en 10 municipis a Mallorca. Ens
agradaria saber quins 10 municipis són. Nosaltres pensam que
ara és un moment adient per fer i dur endavant projectes del Pla
Mirall i també tendrà en aquest tema el nostre suport.

productes turístics de Mallorca, Eivissa, Formentera o de
Menorca són productes distints i que han de tenir una
promoció turística distinta.
En definitiva, anunciar en nom d’Unió Mallorquina que
donarem suport als pressuposts que s’ha presentat per part del
departament.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Ha anunciat també que pensava dur iniciatives en el tema
d’habitatges turístics de vacances. Com vostè sap és una
iniciativa que des d’Unió Mallorquina li donam suport, que
duim en el nostre programa electoral i volem que durant aquesta
legislatura es doni una solució definitiva a aquest tipus
d’habitatges, que suposen un producte que creim que és un
bon producte turístic per a les nostres Illes i que allò que ha de
menester és una regulació específica. Ens agradaria si pogués
anunciar quines iniciatives seran. Felicitar-lo també per la
iniciativa de canviar els estudis de la despesa turística i que
tornin a la Universitat. Pensam, com ja així ho vàrem anunciar
en els anys anteriors a la compareixença de l’anterior conseller
de Turisme, crèiem que era una equivocació haver llevat a la
Universitat aquest estudi de la despesa turística. Ara que s’ha
recuperat volem felicitar el conseller i suggerir-li que per
ventura amb petites millores d’aquest estudi podríem obtenir
molta més informació. Pensam que a la Universitat hi ha un
equip de professionals molt ben preparat per poder dur
endavant aquest tipus d’estudis i per posar un exemple,
bastaria entre el qüestionari que es reparteix als turistes
demanar a través de quin majorista de viatges vénen o visiten
la nostra illa.
Felicitar-lo també per haver tengut compte tan els
ajuntaments com els consells insulars en matèria de promoció
turística. Felicitar-lo també per la iniciativa que nosaltres des
d’Unió Mallorquina donam suport de la neteja del litoral. És
important perquè una part important de la nostra imatge
turística depèn de la neteja o de la bona conservació del litoral
i crec que per part d’aquest Govern hem de fer esforços
importants en aconseguir superar aquesta situació actual, el
tema de la neteja del nostre litoral és molt millorable. Per part
d’Unió Mallorquina tendrà el suport per dur endavant les
polítiques en aquest sentit. Felicitar-lo també pel fort increment
en matèria de promoció turística, un 133% que vostè ens ha
anunciat, és un important increment. Nosaltres des d’aquí li
volem donar un vot de confiança, però volem fer-li una reflexió.
Ens agradaria, si bé és important incrementar les inversions o
la despesa en matèria de promoció turística, és també important
fer-ho amb eficàcia. Confiam amb vostè, volem donar-li un vot
de confiança, però reflexioni que no només basta gastar més
doblers sinó que s’han de gastar ben gastats.
El tema d’esdeveniments esportius és un tema que pot
produir una bona promoció turística per a la nostra illa, però
que no sempre dugui implícita una promoció turística. Volem
que faci una reflexió damunt aquest tema. I en el tema de
promoció turística també el volem felicitar en l’anunci que es
durà una promoció separada per illes. Pensam que els

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Sr. Conseller vol contestar ara?
Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer
voldria agrair el to de la intervenció del diputat Sr. Nadal.
Agrair, com no pot ser d’una altra manera, les felicitacions que
ens ha donat i sobretot el suport i el vot de confiança en relació
amb aquests pressuposts i comentar molt breument alguna de
les qüestions que s’han assenyalat.
En primer lloc en relació al Pla Mirall és la continuació dels
plurianuals que s’havien duit a terme ja durant els darrers anys.
Com tots vostès coneixen el Pla Mirall va ser una iniciativa
posada en marxa durant la Legislatura 95-99, que nosaltres
entenem que ha estat una iniciativa molt positiva per a la millora
constant de les zones turístiques, que ha estat a més seguiment
i continuació de dues iniciatives anteriors, com varen ser els
dos primers plans d’embelliment i que nosaltres creim que
aquest és un esforç, permanent, constant i que per tant, s’ha de
seguir. En aquest moment lament no poder-li donar el detall
concret dels ajuntaments, però li ho podré fer arribar quan
vulgui aquests ajuntaments. Però em diuen des de les
direccions generals que no duen el detall dels ajuntaments. Són
15 ajuntaments com li deia, 10 de Mallorca, 3 de Menorca i 2
d’Eivissa que continuen amb les inversions derivades del Pla
Mirall.
En relació als habitatges turístics de vacances vostè coneix
perfectament, hi ha a més un acord de governabilitat entre el
meu partit i el seu i que estic convençut que de l’acord, del
diàleg amb el sector, amb les distintes forces parlamentàries ens
agradaria a més que de la iniciativa que pogués sortir del nostre
grup parlamentari també s’hi poguessin sumar altres grups
parlamentaris i poguéssim elaborar també una normativa
consensuada que serveixi per donar un marc estable de
regulació a un producte que existeix, és evident que existeix, és
una evidència i hem de ser capaços de donar-li aquest marc
regulador.
Quant a la despesa turística jo crec que efectivament sobren
comentaris, ja no només per allò que s’estalvia sinó per allò que
representa, crec jo, de confiança cap a una de les nostres
principals institucions que és la Universitat de les Illes Balears
i entre altres coses, perquè a més de què es gastava molt més
en estudis de despesa turística amb altres empreses vingudes
de fora. El problema és, per exemple perquè vostès se’n facin
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una idea, l’estudi sobre la despesa turística de l’any 2002 ni es
va publicar per l’anterior Govern, mentre que la Universitat de
les Illes Balears tenia un historial, uns antecedents, tot una
sèrie de qüestions que des de feia moltíssims anys es venia fent
i que hem de recuperar. Primer, perquè estalviam doblers.
Segona, perquè jo crec que és bo donar suport a les nostres
institucions. I tercer, perquè a més crec que dóna molta més
garantia de fiabilitat quant a aquesta informació que no la d’una
empresa, que insistesc, no varen ser capaços d’aconseguir, ara
supòs que ho acabaran aconseguint perquè ja estam a la
conselleria, quin era el resultat de la despesa turística no del
2003 sinó del 2002. Jo li puc dir per exemple quan la Universitat
de les Illes Balears feia l’enquesta de despesa turística en
aquestes alçades d’enguany, de l’any 2003, ja ens hauria donat
l’avanç de la despesa turística d’enguany del 2003. Insistesc en
el final del mes de juny el Govern anterior no va ser capaç ni de
donar la despesa turística de l’any 2002, jo supòs que també
devia ser perquè les xifres no eren excessivament positives,
però bé supòs que hi havia un poc de tot.
Agrair-li el seu suport en aquest increment de la partida de
promoció turística, l’eficàcia esper poder-la demostrar al llarg
del temps, li agraesc el seu vot de confiança. I efectivament jo
crec que és evident que Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera són 4 productes absolutament diferenciats i que per
tant, han de ser promocionades també de manera separada, de
manera distinta i d’acord amb les particularitats de cada una
d’elles. Per tant, amb això hi coincidim plenament i voldria
acabar aquesta intervenció reiterant una vegada més
l’agraïment d’aquest conseller i del seu equip pel seu suport.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de torn de rèplica? No.
Idò passam al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida- Els
Verds i té la paraula el seu portaveu el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President. Lògicament i com no pot ser d’una
altra forma, agrair al conseller i al seu equip que hagi vengut a
exposar i explicar la seva proposta pressupostària per a l’any
que ve. Jo voldria en aquest torn d’intervenció dir algunes
idees generals en les que no coincidim i fer algunes preguntes
concretes que possibilitin la presa de posició del meu grup
parlamentari de cara al debat que tendrem tan dia 25 com
després i no avui acabar tot el debat pressupostari perquè
evidentment estam encara en fase d’estudi i d’anàlisi dels
pressuposts que vostès ens han passat. L’explicació que ens
ha donat ens clarifica algunes coses i d’altres no i ho aprofitaré
en aquesta intervenció
Jo diria en primer lloc que vostè ha començat curant-se en
salut i introduint un element teòric, de què baixen els
pressuposts perquè no hi ha l’ecotaxa, però en definitiva pugen
perquè... Bé els pressuposts tenen un avantatge molt important
damunt altres debats polítics i és que no hi cap ni la literatura,
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ni la filosofia són números. Allò que és evident és que el
pressupost del 2004 són 41.557.193 euros i el del 2003 eren de
58.338.978 euros. Això és allò que és evident. I no es fa el mateix
amb 58 milions d’euros que amb 41 milions d’euros, una altra
discussió d’on es treuen i què feim per tenir els 58 enlloc dels
41, evident és una discussió que ja l’hem tenguda moltes
vegades i no la repetirem avui. Allò que és evident és que allò
que es destinarà enguany a turisme, l’any 2004, és
substancialment inferior a allò que s’hi va destinar el 2003.
Vostè ens ha venut determinades baixades de capítol en
positiu, baixa la despesa de personal, baixa la despesa corrent,
de béns i serveis, fins i tot ha tornat repetir una cosa que
vostès repeteixen cada vegada que parlen i és que no faran
estudis.
Jo crec que això ho haurien de deixar de dir perquè no és
gaire seriós, serà l’únic Govern del món que no farà estudis, a
més en faran, n’estic segur i ja els veurem i els llegirem, però bé
és igual. Però és que el problema no és baixen aquests dos,
baixen tots. Capítol per capítol a uns sí i a altres no, però en
global evidentment baixen les transferències corrents, baixen
les inversions reals substancialment, de 16 milions d‘euros a 6
milions d’euros arrodonint, és una mica menys, però 6 milions
d’euros. I baixen les transferències de capital, de 34 milions
euros a 28 milions d’euros. Aquesta és la realitat dels primers
pressuposts que vostè explica com el pressupost que més han
destinat a promoció, no sé què, no sé quant de tota la història
de l’autonomia. Bé és una forma de parlar, allò que és evident
és que els números ens diuen això que jo acab de dir i allò que
vostè també ha dit que és del que es tracta.
No som tan optimista com el Sr. Miquel Nadal que m’ha
precedit abans en l’ús de la paraula, en el tema de què es
continuarà destinant fons importants, despeses importants a
protecció mediambiental i en definitiva a protecció de l’entorn
que significa millora de la qualitat del producte turístic. No es
veu enlloc aquest fons, excepte els 4 conceptes que vostè ens
ha anunciat i que en aquest aspecte he de dir que em sembla bé,
a més vostè ho va dir fa tres o quatre dies quan era aquí i ara es
confirma en els pressuposts. Per tant, li he de reconèixer que
això és seriós, la rehabilitació del patrimoni adquirit, les rutes
cicloturístiques, la neteja del litoral i els itineraris culturals.
Vostè va dir que es continuarien els projectes iniciats i estan en
els pressuposts. Per tant, reconec que allò que va dir es farà i
que per tant, és un tema a tenir en compte i que jo consider en
positiu. Però aquí s’atura tot el que seria perquè no pot ser
d’una altra forma, perquè no es pot fer el mateix amb 41 milions
que en 58 milions, ens agradi o no ens agradi, no es pot fer
d’una altra forma.
Jo també li lloaria la promoció turística separada per cada
illa, a pesar de fer constar la contradicció que suposa el no
haver volgut entrar en les transferències de competències en un
tema que semblava el més coherent i que tampoc s’entén com
el partit que m’ha precedit en l’ús de la paraula a aquest tema
no li dóna tanta importància, quan en altres moments li ha
donat una importància transcendental al tema de les
transferències als consells insulars.
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I tres qüestions concret es que m’agradaria si vostè m’ho
pot aclarir. Ha fet referència vostè dins els 13 milions
d’IBATUR als temes d’esdeveniments esportius i a tot allò que
seria un capítol en aquesta direcció. Entra dins aquests
pressuposts tot allò que fa referència al club ciclista, que se
n’ha parlat públicament i per tant, està dins aquest pressupost
o està dins el pressupost d’Esports? I si hi està en quina
partida i com el podem identificar. Hi ha cap partida destinada
a la compra de Mallorca Nord, propietat del Sr. Douglas i si hi
són on està? I al final què passarà amb això, es farà no es farà
perquè se n’ha parlat molt a la premsa i és hora de parlar de la
mateixa forma que li dic que les coses que vostè va dir que es
contemplarien en els pressupost de l’antiga ecotaxa, és a dir,
d’acord. Amb la resta que s’ha dit vull saber si és així o no és
així.
I sobretot m’agradaria saber què queda de concret, de
palpable en números a aquest pressupost de la Fundació Illes
Balears sostenible, de la targeta verda, de tots aquests
projectes dels quals se n’han parlat tant durant aquests mesos
i que m’agradaria poder-ho identificar en el si d’aquests
pressuposts.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar per un temps de 10 minuts, a no després
globalment? Molt bé idò així té la paraula per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Donar la benvinguda al Sr. Conseller
i als alts càrrecs que l’acompanyen i agrair-los la seva
compareixença per explicar els seus pressuposts. Des del meu
grup el PSM-Entesa Nacionalista no podem compartir l’alegria
del Sr. Conseller quan ha dit que els pressuposts baixaven
perquè entenem que amb la supressió d’aquests ingressos extra
que havien vengut aquests darrers anys mitjançant l’impost de
les estades en establiments turístics, repercutirà en la butxaca
de tots els ciutadans. Aquesta disminució que ho presenta com
augment hauran de sortir d’altres partides pressupostàries,
d’altres conselleres i d’altres projectes que possiblement
haguessin anat destinats a una millora de la qualitat de vida
dels ciutadans de les Illes Balears. I en canvi els ciutadans de
les Illes Balears hauran de fer un esforç extra per ajudar a la
Conselleria de Turisme a promocionar-se, la qual cosa no la
discutim, però sí que aquesta disminució sortirà de la totalitat
de les arques públiques i no podrà tenir aquest avantatge que
tenien de què eren doblers venguts de fora.
Quant a les preguntes que li volia fer, el portaveu que m’ha
precedit ja ha fet una sèrie de preguntes que no repetiré perquè
és allargar el debat. Però sí m’agradaria comentar una mica el
pressupost i dir-li que les xifres són importants, però també són
importants les memòries i de les memòries que jo he pogut mirar
de cada una de les seccions i dels programes és que no es veu
que puguin dur a bon port el resultat que vostè ens planteja.

Aquí hem vist als mitjans de comunicació moltes notícies,
sobretot les darreres, es desprenen d’aquesta convenció que
hi ha hagut d’agències de viatges i que sembla ser que
l’objectiu d’aquestes agències únicament és exigir a la
comunitat i al sector hoteler que baixi preus. Jo crec que des de
la conselleria s’hauria de tenir en compte aquestes demandes
i sobretot dir-li que hi havia hagut un consens els darrers anys
entre totes les forces polítiques, inclosa la seva, de què el més
important era diversificar l’oferta i sobretot també augmentar la
qualitat enfront de la quantitat. Clar aquest consens que hi
havia hagut de què era necessari donar una oferta turística de
més qualitat, sembla ser que va en contra de les pretensions
dels majoristes i de les agències de viatges ja que allò que
pretenen és augmentar els clients enfront de la qualitat, ja que
fins i tot varen dir que no calia que féssim més hotels de 5
estrelles perquè amb hotels de 2 i 3 ja els anava bé. Crec que la
política turística hauria d’anar encaminada a corregir aquestes
coses perquè allò que no veim és que hi hagi una aposta
decidida cap a la diversificació i cap a la desestacionalització.
No ho hem vist molt clar, però el Sr. Conseller tendrà un torn de
rèplica i ens ho podrà aclarir molt millor.
M’agradaria, si pot el Sr. Conseller, d’una manera més
concreta que ens expliqués els temes dels plans d’excelAlència
turística, a veure quina aportació farà l’Estat i quina aportació
hi haurà en global per millorar aquestes zones turístiques
perquè segurament haurà de ser la partida més important ja que
no comptam amb altres ingressos per millorar els entorns
turístics. I li voldria dir per acabar la meva intervenció que
compartiré la felicitació que li ha fet el representant del Grup
Mixt si aconsegueix, sense aquest impost turístic, mantenir
aquests espais naturals i les inversions per millorar el patrimoni
que estaven previstes a la passada legislatura i jo no sé si ha
estat un dardo enverinat que li ha tirat el representant d’Unió
Mallorquina o si realment vostè es veu capaç de mantenir
aquestes inversions i de mantenir aquestes millores de les
zones turístiques sense aquests ingressos extres.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vadell. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el seu portaveu el Sr. Alomar per un
temps de 10 minuts.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyors diputats. Sr.
Conseller, benvingut a aquesta comissió. Bé jo crec que d’allò
que vostè ha dit no fa falta fer molts de comentaris, vostè
mateix ho ha dit, que allò que més caracteritzen aquests
pressuposts són aquesta baixada d’un 28% en relació al
pressupost de l’any passat i amb això jo crec que està tot dit.
Hi ha una sèrie de qüestions que m’agradaria que m’aclarís,
si és possible. De les memòries veig que s’insisteix molt en la
consolidació de la nova imatge corporativa de les Illes Balears,
en canvi no veig a la memòria que faci referència en cap moment
a les 4 illes com a productes diferents, a la memòria general. Si
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em pot especificar a veure si és un error perquè jo crec que les
memòries valdria la pena que les revisessin una mica perquè
n’hi ha alguna que és pràcticament ilAlegible. Però dins allò que
hem pogut veure això ho hem detectat. Bé totes ilAlegibles no,
n’hi ha una que està molt bé i és que ha estat copiada de l’any
passat lletra per lletra, però el que passa és que després no es
concorda a la memòria amb allò que diu, perquè clar
evidentment jo supòs que aspira a canviar de política, però la
memòria està copiada lletra per lletra de la de l’any passat.
També denota l’interès que hi posen en fer a l’hora de fer els
pressuposts.
Quant a la secretaria general m’agradaria que
m’especifiqués la partida 4410, que és una transferència corrent
a Diversitat 21 SA de 560.000 euros, una mica més de 560.000
euros, és a dir, a veure si realment no creu que és excessiva
perquè aquesta societat tendrà menys feina que l’any passat i
a més, també no és allò que s’hagi trobat el personal perquè el
personal pràcticament l’han tret tot de fora. A veure si no és
una mica excessiva aquesta partida. En referència a capítol 6, la
partida 60.000 ens agradaria que ens especifiqués quines
compres són les que es pensen fer amb aquesta partida de
272.456,82 euros, destinada a terrenys i béns naturals. De la
partida 62.900 és una qüestió que es repeteix a tot el pressupost
i clar, quan tu mires el codi d’interpretació o de maneig del
pressupost dins les partides d’inversió nova associada a
funcionament operatiu de serveis, allà on s’especifiquen
terrenys, edificis, maquinàries, elements, transport, mobiliari,
estris, equips procedents d’informació, etcètera.
Després n’hi ha un que és altre immobilitzat material, és a
dir, que vol dir que és una cosa que és similar a aquestes, però
no és similar a aquestes. Si no compres terrenys, si no compres
edificis, si no compres maquinària, si no compren un element de
transport, mobiliari, estris i equips procedents d’informació què
és allò que compren amb aquesta partida d’altre immobilitat
material que és de 300.000 euros? Per tant, és una partida
important. I també a la partida 62.500 de mobiliari i estris...,
perdoni la partida anterior era de 550.000 euros, és a dir, encara
era més. I la partida 62.500 de mobiliari i estris és de 300.000
euros. També m’agradaria saber quins perquè és una partida
important. També dins aquesta secció no veig que estigui obert
cap partida referida a l’esponjament. En relació a promoció la
partida 64.000 que és 1.527.700 euros. M’agradaria que
m’expliqués a què es refereixen les despeses en inversions de
caràcter immaterial. Si realment a turisme sènior, jo crec que és
una mica alta, però m’agradaria que m’ho expliqués.
I després en relació a la Direcció General de Planificació
Turística ens marca els objectius, jo no
Veig que hi hagi una
concordança entre els objectius i les partides. Per tant,
m’agradaria que n’expliqués unes quantes. Tenim una partida
de 763.000 euros que és per a equips de processos
d’informació. M’agradaria saber quins equips són, són 127
milions de les antigues pessetes, és important. Una altra
partida, tornam una altra vegada a la mateixa utilització, d’altre
immobilitzat material, és a dir, deu ser una cosa molt especial
que no pugui sortir dins un capítol normal, a la 62.900 són
185.000 euros per a aquesta partida. Després n’hi ha una altra
que em crida molt l’atenció que són elements de transport,
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300.000 euros a la partida 63.400. M’agradaria saber quins són
aquests elements de transport. La 63.900 que és una altra
vegada altre immobilitat material per 413.000 euros. És a dir,
quina immobilitat és? Perquè és molt estrany que no pugui
sortir dins el catàleg normal. La partida 64.000 d’inversions de
caràcter immaterial, també m’agradaria saber dins aquesta
partida de caràcter immaterial què hi ha aquí darrera, són
294.256 euros. Ja ens ha explicat exactament quina és la
transferència als consorcis. M’agradaria que expliqués la
partida 76.000 que és transferència a ajuntaments. I també
m’agradaria que ens expliqués la partida 76.100 que és consells
insulars, que crec que no l’ha explicada i si l’ha explicada em
disculpi però no l’he entès.
En referència a la secció d’ENTURIB m’agradaria que em
digués a veure si realment les transferències d’aquest any a
l’ENTURIB seran 16.979.480 euros i a veure si les de l’any
passat, exactament amb els mateixos conceptes, ja que vostè ha
fet la suma, eren exactament 15.106.578 euros. M’agradaria que
em digués si això és així o si jo vaig equivocat i que per tant, la
diferència a ENTURIB i a ENTURIB hi ha promoció, qualitat
com molt bé vostè ha definit, a veure si realment la diferència
només és d’1.872.902, o si és que jo vaig equivocat, o per
ventura la suma era diferent. M’agradaria també que em digués,
a veure si està equivocat aquí a la memòria o és vostè que està
equivocat quan diu, que aquí allò que es farà és la continuïtat
d’un Hivern a Mallorca, es parla de continuïtat i vostè ens ha
parlat d’una altra cosa. M’agradaria també em digués a veure si
la partida de l’àrea de qualitat de l’any passat eren 871.467
euros i no 126.000 com vostè ha dit. Si ho ha sumat m’agradaria
m’ho digués.
També m’agradaria, dins l’àrea de promoció, que ens digués
quins recursos es dediquen a campanyes. M’agradaria també
em digués a les campanyes que es facin exactament quins
recursos i a dins quins capítols està. M’agradaria que ens
digués si les campanyes que es faran, vostè va dir que el 50%
estava finançat pels majoristes de viatges, a veure si les
decidiran els majoristes de viatges o les decidirà vostè?
M’agradaria que em digués això.
Igualment m’agradaria que ens expliqués, perdoni que torni
enrera és que ho tenia anotat després, si dins els plans
d’excelAlència a veure si entrarà el Pla d’excelAlència de
Portocristo, vostè va anar allà i va prometre que hi hauria
inversions multimilionàries, va prometre les inversions per
enguany, si no hi ha el Pla d’excelAlència de Portocristo, on
estan aquestes inversions que va prometre en el seu dia a
Portocristo? I a veure si es faran al marge del Pla d’excelAlència.
Ja li han demanat el contracte amb el Sr. Douglas. M’agradaria
també que ens digués on està la partida del Pla de marques, si
és que es manté. M’agradaria em digués si es manté la partida
de la seguretat en platges, no neteja, de neteja ja n’ha parlat.
M’agradaria que ens digués també si l’equip ciclista es farà a
través de la seva conselleria i on està exactament.
I en definitiva aquestes eren les preguntes que li volia fer.
En tot cas si m’he oblidat d’alguna ja en el torn de rèplica les hi
faria.

126

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 8 / 6 de novembre del 2003

Ah, sí, perdoni, disculpi, dues qüestions més. M’agradaria
que m’explicàs a veure si pensa renunciar al conveni amb el
Ministeri d’Economia, on s’especificava que la despesa
turística corria a càrrec de l’Estat i per tant a aquesta comunitat
li sortia gratis. I si també pensa renunciar al concurs públic a
l’hora de fer els contractes amb les empreses per fer qualsevol
tipus d’investigació; renunciar al concurs públic i renunciar al
conveni on se’ns deia, on es convenia que sortia gratis l’estudi
de despesa turística, ja que el feia l’Institut Nacional
d’Estadística, que crec que és una entitat de certa solvència.
També m’agradaria saber si vostè pensa renunciar o si, en
canvi, ens farà l’oficina d’Alemanya, l’oficina d’Espanya a
Alemanya, els dos sondejos anuals que es feien d’opinió
pública a Alemanya, dos sondejos anuals que estaven dins el
contracte de la Universitat de Düsseldorf, que estan publicats.
A veure si pensava renunciar a aquests sondejos anuals.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alomar. Té la paraula el Sr. Conseller, per
contestar.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Contestaré agrup adament aquestes tres intervencions. Crec
que hi ha hagut unes consideracions generals sobre els
pressuposts, crec que aquest és un debat de pressuposts en el
sentit ample, on crec que entrar a les partides específiques és
molt concret, hi intentaré entrar en la mesura de les meves
possibilitats, però crec que és bo que també parlem de les
consideracions generals que s’han fet també per part dels tres
representants sobre els pressuposts.
Nosaltres creim que el fet que els pressuposts disminueixin,
encara que, insistesc, si descomptam l’impost, els pressuposts
s’incrementen en un 51'40%, crec que no hauria de ser una dada
a la qual vostès donassin tanta importància; en primer lloc,
perquè nosaltres estem absolutament convençuts que la
recuperació econòmica d’un sector, la recuperació econòmica,
en definitiva, d’unes illes com les nostres, el que marca la
diferència claríssimament entre nosaltres i vostès és,
precisament, aquesta, nosaltres no creim necessàriament que la
recuperació d’un sector econòmic hagi de venir necessàriament
només a través del pressupost públic. I això és un fet que ens
diferencia, afortunadament, afortunadament és un fet que ens
diferencia i jo crec que la reflexió que hem de fer és: aquí hem
llevat un impost i no basta només pensar en termes estrict ament
recaptatoris i en termes estrictament pressupostaris, sinó que
hem de pensar amb un poquet més d’amplitud de mires i pensar
a veure on érem abans d’aquest impost, quin creixement tenia
el nostre producte interior brut abans d’aquest impost, quina
era la situació econòmica d’aquestes illes abans que passàs pel
Govern aquest pacte d’esquerres i quina és la situació en la
qual es troben les Illes Balears una vegada han transcorregut
aquests quatre anys de govern del pacte d’esquerres?

I mirin, l’any 99 el creixement del PIB de les Illes Balears era
del 7,1%, l’any 2002 el creixement va ser del menys 0,5% . A
l’any 99 venien a les Illes Balears més de 10 milions de visitants
o de turistes; a l’any 2002, només 9 milions. Només durant l’any
2002 es varen perdre 7,3 milions d’estades turístiques,
d’aquestes 4,4 milions en temporada mitjana i baixa, amb el que
això representa de precarietat a l’ocupació i per tant
d’estacionalitat, cada vegada més accentuada a la nostra
economia. L’any 99, la despesa turística a les Illes Balears va
créixer un 7,9% en relació amb el 98; l’any 2002, hem pogut
esbrinar ja, a pesar que el govern anterior no donàs les dades,
la despesa turística va caure el 12%.
De manera que me permetin que quan parlem de
pressuposts, efectivament me senti orgullós de representar aquí
un govern que creu en el pressupost en la mesura justa i
necessària, però que sobretot creu en un model econòmic que
s’ha basat i s’ha fonamentat durant moltíssims d’anys, llevat
d’un parèntesi de quatre anys, a creure en el turisme, a creure
en el progrés i la prosperitat que ens dóna aquesta indústria i
a apostar fortament i decididament per aquest govern. I per
tant, aquest govern, amb un pressupost, insistesc, molt
superior si descomptàssim això de l’impost, o el que eren els
pressuposts ordinaris de la Conselleria de Turisme, el que
pretén és intentar redreçar el camí, i serà molt difícil, perquè hem
arribat molt baix, hem tocat molt de fons, serà molt difícil tornar
a la situació que estàvem a l’any 99. Per tant, qualsevol crítica
que vostès facin al pressupost, de si ha davallat o no ha
davallat, si hi ha un impost o no hi és, és senzillament la
constatació clara i evident de dues polítiques absolutament
distintes: la de vostès, que es basa únicament i exclusivament
en l’ànim estrictament recaptatori, en l’ànim de créixer a tota
costa el pressupost públic i, si és possible, sobretot el capítol
1 i el capítol 2; i una política, la nostra, que es basa en temes i
en principis absolutament distints a aquests.
I per tant, crec que el temps, que és un jutge insubornable,
donarà o llevarà raons, i el temps serà el que marcarà i dictarà si
anàvem equivocats nosaltres o si hi anaven vostès; però, de
moment, aquest temps és bastant cruel amb el balanç que es
pot passar de la legislatura 99-2003, insistesc, creixement d’un
7% a principi de la legislatura, creixement negatiu al final de la
legislatura, increment de la despesa turística d’un 7,9% a
principi de la legislatura, descens de la despesa turística d’un
12% al final de la legislatura. I accentuadament notable, molt
cruel, de l’estacionalitat turística, a l’any 99 els contractes de
feina en el sector turístic eren de vuit i nou mesos, a l’any 2003,
vostès ho saben perfectament, hem tengut gent amb contractes
de dos, tres i quatre mesos. Per tant, crec que no es tracta
només d’una qüestió de pressuposts, no es tracta només d’una
qüestió d’ingressos, no es tracta només d’una qüestió
d’imposts, es tracta també de filosofia, de model polític, de
model econòmic i crec que tenim, almanco, el dret els ciutadans
d’aquestes illes de poder recuperar el que lamentablement
durant aquests darrers quatre anys hem perdut.
Me fan una sèrie de preguntes concretes a les quals
intentaré també donar resposta. L’equip ciclista no es paga amb
càrrec als pressuposts de l’IBATUR, és una aportació
extraordinària que farà el Govern i que, per tant, no s’ha de
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descomptar dels 13 milions. El mateix, exactament el mateix, que
la compra, si és que es fa efectiva, de Costa Nord, i l’acord amb
el propietari d’aquest immoble de participar a les fires de
promoció turística, juntament amb les Illes Balears. Són acords
que estan al marge dels pressuposts ordinaris de la promoció
turística.

quatre anys les que ens han conduït a una situació d’extrema
debilitat davant la demanda, no és molt més lògic i molt més
ajustat a la veritat dir això? Crec que hauríem, entre tots, de fer
un exercici d’autocrítica, no un exercici d’autocomplaença com
el que fan vostès avui aquí, i pensar per on venen i d’on venen,
sobretot, els nostres mals en aquest moment.

Mirin, no hi ha una previsió d’aportació a la Fundació
Balears Sostenible, perquè tots vostès saben que en aquest
moment el que es maneja és la possibilitat que la comunitat
autònoma aporti inicialment la gestió d’una sèrie d’espais
públics i que les entitats financeres facin una sèrie
d’aportacions voluntàries, i per tant no hi ha en aquest moment
aquest tipus de previsions.

Després, passant a un altre tema, sentir parlar que el Govern
ha d’apostar decididament per la diversificació i per la
desestacionalització i sempre està posant inconvenients,
posant traves, posant obstacles a tots aquells elements que ens
puguin afavorir aquesta diversificació i aquesta
desestacionalització és, senzillament, incongruent. És
incongruent que se’m demani diversificació i
desestacionalització i a la vegada estar en contra dels camps de
golf, és absolutament incongruent. Com podem
desestacionalitzar i com podem diversificar el nostre producte
i la nostra oferta? No, però és que estan en contra d’això, estan
en contra de moltíssimes altres coses que sempre,
tradicionalment, hem intentat en aquesta comunitat autònoma
tirar endavant i desenvolupar i vostès sempre hi han estat en
contra. Ahir mateix, vaig ser a Menorca, ahir a Menorca se’ns
demanava la desestacionalització, la diversificació, que
s’haurien de fer infraestructures en camps de golf; bé, el
Consell Insular de Menorca va aprovar un Pla territorial que
prohibeix la construcció del camp de golf. És molt difícil caminar
en aquest sentit i a la vegada predicar el que vostès prediquen.

Se’m parla també que hem arribat a una dinàmica de
reducció de preus. Jo he de dir que aquesta és una estratègia
comercial dels majoristes de viatges, que no és d’avui ni de fa
dos dies, ni de fa cinc anys, ni de fa deu, ni de fa quinze, que és
una estratègia comercial dels majoristes de viatges que intenten
abaratir al màxim els seus costs, i dins el seus costs hi ha els
costs dels allotjaments. I per tant és una estratègia comercial en
la qual jo sempre i el nostre govern sempre recomanarà que no
hi hem de caure i que hem de defensar la lluita del nostre
producte per la qualitat i mai pel preu. I per tant, els majoristes
de viatges podran seguir les seves estratègies comercials, però
el Govern de les Illes Balears defensarà sempre i en tot moment
l’exigència d’una relació adequada entre la qualitat que oferim
i el preu que hem d’aprovar.
Però, per favor, vull dir, duim tres, no arriba a quatre mesos,
ara resulta que la debilitat de les Illes Balears d’avui, que fa que
els majoristes de viatges demanin reducció de preus és
conseqüència d’aquests quatre mesos? L’any 99, les Illes
Balears estaven en una situació molt més forta, a l’any 99 les
Illes Balears estaven en una situació on la gent defensava bé el
seu preu, què ha passat durant aquests quatre anys? El que li
puc assegurar és que el Partit Popular no governava aquestes
illes durant aquests darrers quatre anys. I què me volen vostès,
que aquesta situació que vostès me diuen ara, de debilitat, que
ens demanen davallar els preus, és responsabilitat dels darrers
quatre mesos? No seria molt més lògic, molt més ètic i molt més
elegant fer qualque exercici d’autocrítica i d’autoconsciència i
saber per què, havent , que han existit motius externs de crisi
internacional, d’11 de setembre i d’altres destins competidors,
pensar i reflexionar per què nosaltres estam en una situació molt
més dèbil de la que té Canàries, de la que té Catalunya, de la
que té València, de la que té Andalusia, que també varen sofrir
tots aquests problemes? No seria molt més honest, no seria
molt més ètic començar a reflexionar per què hem arribat a
aquesta situació d’extrema debilitat? I vostès creuen que els
ciutadans d’aquestes illes, que dia 25 de maig varen passar per
la convocatòria més important que passa cada quatre anys, són
tan fàcils d’enganyar com per creure que la situació de debilitat
que avui tenim és conseqüència que el Sr. Flaquer se n’ha anat
a Alemanya o ha parlat amb un majorista de viatge o amb un
altre? Vostès creuen de ver que els ciutadans de les Illes
Balears són tan bons d’enganyar? Vostès no creuen que és
molt més lògic, molt més racional i, sobretot, molt més ajustat a
la veritat, pensar que són polítiques desencertades dels darrers

Plans d’excelAlència. He insistit, en aquests moments hi ha
en execució una sèrie de plans d’excelAlència, jo n’he parlat molt
poc de plans d’excelAlència. Els plans d’excelAlència en aquests
moments n’hi ha una sèrie en execució, l’Administració General
de l’Estat ha de treure durant l’any que ve els futurs plans
d’excelAlència; jo defensaré, davant l’Administració General de
l’Est at, que hi hagi nous plans d’excelAlència per a les Illes
Balears, i si es donen aquests nous plans d’excelAlència a les
Illes Balears hi haurà les habilitacions pressupostàries
oportunes per dur-los endavant. I m’encantaria que n’hi hagués
a Mallorca, i defensaré els projectes presentats, que són el de
Ciutadella i el d’Alaior a Menorca; el de Portocristo a Mallorca,
i els defensaré, contestant el que me deia el Sr. Alomar. I si,
efectivament, entren dins la previsió de plans d’excelAlència de
l’Administració General de l’Estat, nosaltres habilitarem les
partides pressupostàries necessàries per dur endavant aquests
plans d’excelAlència.
I mantenir les inversions mediambientals no només s’ha de
veure reflectit als pressuposts de la Conselleria de Turisme,
mantenir les inversions mediambientals i sobretot posar-nos al
dia de tot el retard acumulat dels darrers quatre anys d’una
cosa tan important en matèria mediambiental com són les
depuradores d’aigües residuals, és una cosa que figurarà i que
figura en els pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient, i
que s’ha descuidat durant aquests darrers anys, s’ha descuidat
durant aquests darrers anys el manteniment i l’obra nova en
matèria de depuració d’aigües residuals.
Hi ha hagut tota una sèrie de temes puntuals, concrets,
detallats del representant del Partit Socialista Obrer Espanyol,
en relació amb la memòria si no es parla de quatre illes. Bé,
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efectivament, doncs haurà estat un error i si l’hem de rectificar
el rectificarem; efectivament, nosaltres creim en la promoció
diferenciada.

Les inversions relacionades amb el Pla de marques,
m’indicava el director general d’Ordenació i Planificació que
estan dins el pressupost de l’Institut per a la Qualitat Turística.

La transferència a Diversitat 21 de 664.000 euros, aquesta
partida pressupostària ja voldríem nosaltres no haver-la de
gastar i per tant si efectivament no és necessari gastar-la no la
gastarem, però és una previsió pel desenvolupament de tots els
convenis que en aquests moments tenim pressupostats amb els
ajuntaments, amb els consells insulars i d’altres que en venen
de nous que s’han de desenvolupar a traves de Diversitat 21,
i si efectivament poguéssim estalviar qualque partida en aquest
sentit, jo seré el primer interessat a fer-ho.

El tema de la seguretat a les platges és a la Conselleria
d’Interior, la Conselleria d’Interior és la que durà a terme tot el
programa i tot el projecte de seguretat a les platges.

M’ha parlat de tota una sèrie de compres que estan a una
sèrie de partides concretes i detallades, no he tengut quasi
temps, Sr. Alomar, d’apuntar-les, que estan al programa de
secretaria general. Avui el secretari general, per motius
personals, no ha pogut assistir a aquesta compareixença; sí li
he de dir, algunes de les que ha comentat, que són una de
300.000 euros que me parlava, de la secretaria general de
Turisme, aquesta sí que la sé, és el mobiliari del CITTIB; fins ara
hi havia tota la previsió d’inversió al que és la construcció
d’aquest edifici, feim una previsió de 300.000 euros per dotar de
mobiliari aquest nou edifici. I jo estaré encantat, Sr. Alomar, de
ver, li deman disculpes en aquest sentit, de si vostè me pot
donar per escrit les partides pressupostàries en concret de les
quals vulgui un detall molt major, poder-ho passar a Secretaria
General Tècnica i me compromet, en el termini més breu
possible, si pot ser durant aquesta setmana i, si no, dins la
següent, a donar-li les explicacions de totes aquestes partides.
Me parla dels pressuposts generals de l’ENTURIB i de si
han pujat o no han pujat. Miri, l’ENTURIB, bàsicament, té tres
centres de cost: IPQT, CITTIB i l’IBATUR. L’IPQT per a l’any
que ve experimenta un increment; el CITTIB experimenta un
manteniment de les partides de l’any passat i l’IBATUR passa
de 7,9 milions a 13,1 milions d’euros per a l’any que ve. Jo crec
que és ben clar, crec que són ben clars els comptes.
Me parla dels recursos a les campanyes, com es faran les
campanyes. Nosaltres, ja li he dit abans, nosaltres tenim en
aquest moment creats uns grups de màrqueting, amb
professionals que estan en aquests moments analitzant les
necessitats i farem les campanyes en funció de les necessitats
i en funció de les orientacions que ens marquin tant el consell
de direcció de l’IBATUR com aquests grups de treball
especialitzats que s’han creat. I me demana també si amb
aquests acords de colAlaboració al 50% majorista de viatge, 25%
Turespaña, si serà el majorista de viatge qui decidirà la
campanya. No, es decidirà conjuntament, es decidirà de manera
conjunta majoristes de viatges, Turespaña i IBATUR a què es
destinaran aquests doblers, i hi haurà campanyes de publicitat
específiques de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera amb
aquests majoristes de viatges; hi haurà viatges educacionals de
p eriodistes, d’agents de viatges, hi haurà presentacions; hi
haurà tot un conjunt d’accions promocionals dins el paquet
concret de cada proposta del majorista de viatge que es
discutiran, es negociaran conjuntament amb aquest repartiment
proporcional que li he dit.

I quant als convenis de la Secretaria General de Turisme,
tenim tota la intenció del món de mantenir-los.
I el tema de la Universitat i de la despesa turística del
concurs, miri, vostè sap que per davall d’unes determinades
quantitats, que era el que es feia fins l’any 99 o fins el moment
que vostè va canviar el criteri, per davall unes quantitats que
són les que s’havien fet, es pot fer una contractació directa amb
la Universitat, que entenem que té els mecanismes; creim que
és la institució més adient i creim que no hi ha cap problema per
fer-ho en aquest sentit. Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, el Sr. Rosselló té la paraula, per un temps de
cinc minuts, en el torn de rèplica.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, la veritat és que ha
complert el guió a la perfecció, tenia ja preparada la rèplica
abans d’escoltar-nos i ens ha explicat, una vegada més, que
totes les desgràcies del turisme a les nostres illes són causa de
l’ecotaxa i de la mala gestió del govern del Partit Popular, del
partit del pacte de progrés, evidentment és més fàcil parlar
d’això que no dels pressuposts. I és més fàcil explicar això que
no explicar com és que baixa la quantitat que baixa aquest
pressupost, a pesar de la filosofia que el pressupost, perquè
clar, al final acabarà que els pressuposts no són importants. Jo
no sé què hi ha més important a la gestió de l’administració que
els doblers per fer gestió o no fer-ne, però en fi.
Miri, Sr. Flaquer, de la mateixa forma que si algú digués des
d’aquí, que no ho ha dit ningú, ni tan sols la diputada del PSM
que ha fet referència als preus, que la situació actual en relació
amb el tema dels preus és conseqüència de la política que fan
vostès, perquè evidentment seria absolutament absurd
pretendre que, amb quatre mesos que vostès governen, tengui
reflex a la situació econòmica i social que en aquest moment
vivim, de la mateixa forma reduir la problemàtica que vivim avui
en el món del turisme a l’ecotaxa i a determinades declaracions
de no sé quin conseller i a determinades coses, que és el que
diuen cada vegada que obrin la boca, és ridícul i poc seriós, no
demostra estar a l’alçada de les necessitats el màxim
responsable de la política turística d’aquest govern.
Però com que d’això no en parlarem ara, perquè sempre que
ens veim parlam d’això, esperam un any, després ja no hi haurà
excusa i després parlarem d’aquí a un any, d’aquí a dos, d’aquí
a tres què passa amb els preus, què passa amb el tot inclòs, què
passa amb tot. I després, tal vegada, ja podrem seure-nos i
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començar a discutir i a veure que el que passa, al marge del que
es pugui fer amb una gestió o una altra, doncs són les
influències de la conjuntura econòmica internacional, són els
canvis profunds que es fa en la indústria del turisme a nivell
mundial; són la competència que comporta determinades zones
del Mediterrani, són causes objectives fonamentalment que van
més enllà d’una gestió concreta, i després tal vegada podrem
començar a parlar seriosament de com resoldre els problemes
del turisme. Però bé, vostè s’estima més falques
propagandístiques i tots tan contents.
El fet és que vostè respon de tots aquests temes, no entra
en el debat de fons de per què els pressuposts de turisme, quan
s’han omplert la boca de parlar de la importància del turisme i
del poc que hem valorat el turisme els d’abans, són els que més
baixen de totes les conselleries, de forma espectacular, i en
concret, a les preguntes que li he fet queda bastant clar que en
el tema de Mallorca Nord del Sr. Douglas, encara no sabem què
passa. Jo, aquesta idea que no és en aquests pressuposts i que,
en tot cas, si s’arriba a un acord, s’adquirirà al marge dels
pressuposts, no sé molt bé què vol dir, perquè no sé què es pot
fer al marge dels pressuposts.
I per suposat, el més interessant de la resposta a la tercera
p regunta és constatar, una vegada més, que tot el que s’ha
parlat durant mesos de la Fundació Illes Balears Sostenible, de
la marca Illes Balears Sostenible, de la targeta verda, de totes
aquestes coses, és fum, perquè no hi ha res concret. I alerta, no
és que no hi hagi res concret ara, és que si no són als
pressuposts d’ara no hi ha res concret fins al 2005, per tant, en
fi, a mi m’ha servit molt per veure que no he de fer massa cas a
les declaracions periodístiques de vostè en el futur i més aviat
esperar, en concret, què hi ha abans de pujar-nos; perquè ens
han dut a una discussió de fons a tots els nivells, tant a nivell
mediàtic com en aquesta cambra, de coses que no hi ha res per
ara. Per tant, una altra vegada ho deixam així, com a projectes de
futur que no sabem ni tan sols de què parlam, i ja els
concretarem en el 2005, si és que venen als pressuposts que
discutirem en aquesta cambra d’ara a un any.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló. Té ara la paraula, com a portaveu del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la Sra. Vadell,
també per un temps de cinc minuts.
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política que segueixen tots els seus companys de grup, però
que honestament vostè també sap que això no té res a veure.
Miri, vostè me diu que nosaltres estam en contra dels camps
de golf quant que vostès volen diversificar l’oferta turística,
però no crec, ni vostè tampoc no creu, que l’única manera de
diversificar l’oferta turística sigui construint camps de golf. És
una simplificació extrema això, clar, hi ha moltes altres maneres
de diversificar l’oferta i de fer venir la gent: fent ofertes d’oci,
relacionades amb la natura; fent ofertes d’oci relacionades amb
la cultura, però no passa únicament i exclusivament per fer
camps de golf. Hi ha moltes altres coses que sí poden estirar els
turistes que venguin durant tot l’any.
I vostè me diu a veure si és honest culpar el Partit Popular
que fa tres mesos que governa de tot el que passa ara. I jo li
demanaria que vostè me respongués també a veure si creu
honest enganyar els ciutadans llançant missatges terrorífics i
anunciat les set plagues si torna governar el pacte de progrés,
tal i com ha fet el seu partit durant tota la campanya electoral i
durant els quatre anys que han estat a l’oposició.
Miri, jo li vull dir amb el to el més cordial i el més sincer
possible i el més positiu possible, però crec que els efectes que
provoquen els seus missatges són tot el contrari del que vostè
voldria, perquè la sensació que dóna, vist des d’afora, quan
vostè es reuneix i va amb tants de majoristes de viatges i amb
tants d’empresaris importants del món turístic, dóna la sensació
que va de rebaixes. I això crec que és a causa d’una manca
d’autoestima, no vull dir de vostè, sinó de la conselleria, en
tema abstracte, diria jo, i tal vegada sí que convendria fer
qualque curset d’autoestima, i sobretot, quan es ven el
producte, creure en el producte que es té i sobretot creure-se
que el que es ven és el millor del món; que és un product e
irrepetible, que és un producte que no es trobarà enlloc més, i
sobretot que de cap manera no es pot vendre a qualsevol preu.
I això és el missatge en abstracte que li vull llançar i crec que
vostè, en el fons, està d’acord amb aquesta filosofia maldament
de moment no ho demostri, però crec que el temps ens donarà
la raó si el que feim és fer aquestes polítiques de vendre un
producte que nosaltres estimam i nosaltres creim que per a
nosaltres no hi ha res en el món millor del que volem vendre.
I per part meva, ja tendrem ocasió de fer altres debats sobre
aquest pressupost i anar a xifres més concretes i a presentar les
esmenes que creguem oportunes, des del nostre grup. Gràcies.

LA SRA. VADELL I FERRER:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, crec que vostè
efectivament aquest debat s’ha repetit moltíssimes vegades i
cada vegada que parlam dels problemes que ens han duit a la
situació actual, vostè sempre ho ha atribuït a les set plagues
que ha duit el pacte de progrés a aquestes illes. Vostè segueix
amb un missatge molt simple, molt simplificat, dient que tot és
culpa de l’ecotaxa, jo li diré que, i a més en pla una mica
d’ironia, que el pacte de progrés no es va estavellar contra les
torres bessones, tal vegada es va estavellar contra les urnes,
però no contra les torres bessones, i no té la culpa de la
situació econòmica i del que passa pel món. Per tant, simplificar
el missatge fins aquest extrem, crec que vostè és una estratègia

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula el Sr. Alomar, en
nom del Grup Parlamentari Socialista.
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Moltes gràcies, Sr. President. Quan he arribat aquí he vist
que posava Comissió d’Hisenda i Pressuposts, no sé si
demanar-li si realment estam a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts o si estam a una barra d’un cafè per discutir
qualsevol cosa. No se m’ha contestat res del que he demanat,
crec que és una falta de respecte al Parlament; crec que és una
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falta de respecte, és a dir, no sé per què venen els directius
d’una conselleria si no poden respondre un pressupost. Crec
que el pressupost és el que venim a discutir, les partides és el
que hauríem de discutir i la informació que venim a discutir.
Crec que, a més, se’ns dóna una imatge molt dèbil, tant del
pressupost en si mateix com del conseller. Per tant, davant
aquest fet sí que faré ús de donar-li les partides, però no faré ús
en aquest moment del torn de rèplica.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, idò, per contestar,
el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, crec
que repetirem un poquet conceptes i idees, perquè crec que
hem seguit donant voltes damunt el mateix. No he sentit, clar es
parla tot el temps que baixen els pressuposts, però no he sentit
a ningú de vostès dir que es pugen els pressuposts de
promoció; i jo crec que això és remarcable, recalcable, valorable
i en una situació de mercat difícil, en una situació d’extrema
dificultat creim que és un esforç del Govern passar de 7,9
milions d’euros a 13,2 milions d’euros. Per tant, no es pot dir:
els pressuposts de la Conselleria de Turisme davallen. No, els
pressuposts de la Conselleria de Turisme deixen de contemplar
un ingrés que era el de l’impost, que crec que ens ha produït
més mals que beneficis; que, a més, el vàrem sotmetre al
veredicte inapelAlable de les urnes i que per tant, llevat d’aquest
tema puntual, el pressupost de la Conselleria de Turisme creix
un 51,4%, especialment pels temes de promoció.
Jo no faré aquí ara un altre pic debat i discussió de les
causes de la crisi, de si eren més fortes les externes o les
internes, el que sí faria és, amb un poquet de retard, donar-los
la benvinguda al club dels que ja feia bastants mesos que deien
que aquí hi havia una recessió i una crisi; no, no, és que jo he
de recordar que quan el Sr. Rato, quan el Sr. Güemes, quan el
Sr. Costa venien aquí i deien que hi havia aquesta crisi, aquí es
posava un crit en el cel des del Govern dient que no era ver,
que aquí no hi havia cap crisi, que aquí les coses funcionaven
perfectament, que aquí les coses anaven de meravella, que això
era un invent del Govern de l’Estat, que venia aquí, d’una
manera absolutament deslleial, a dir que hi havia una crisi quan
aquesta crisi no existia. Almanco avui els puc donar la
benvinguda a aquest club, els don la benvinguda, amb retard,
això sí, als que efectivament fa estona que deim que
efectivament hi ha una crisi i una recessió turística a les Illes
Balears.
Després segurament discreparem durant molt de temps de
si només han estat factors externs, que han contribuït, jo no els
he discutit mai, ni ara ni quan era a l’oposició, hi ha hagut
factors externs que han contribuït, però sempre hem dit que
aquests factors externs també han perjudicat altres
destinacions competidores que han tengut comportaments molt
millors que el nostre, per tant qualque cosa hi ha d’haver de

raons internes o de factors interns que han agreujat encara més
la crisi aquí.
Costa Nord, clar que es pagarà amb càrrec al pressupost de
la comunitat autònoma. Vostè m’ha demanat si ho pagarem amb
aquesta partida dels 13,2 milions ordinaris d’IBATUR, i li he dit
que no, però és clar que es pagarà amb els pressuposts.
I la fundació, continua manifestant la seva preocupació per
la fundació. Miri, la fundació s’ha de constituir, vostè ho sap,
se li han d’aportar en gestió una sèrie de recursos, que jo crec
que ja és una aportació que no figura en els pressuposts, però
és una aportació important, a més sense cap risc -torn a insistirque es perdi la titularitat i tot això que es va voler fer veure els
primers dies, però és una aportació important, i després hi haurà
unes aportacions voluntàries que es negocien en aquests
moments, tots vostès ho saben, hem tengut una reunió i ho
hem explicat, amb les entitats financeres, que serviran per
començar a posar en marxa aquest projecte.
Sra. Vadell, vostè em parla de si jo vaig de rebaixes o ... No,
miri, jo el que intent, amb totes aquestes reunions i
especialment amb els mercats emissors, siguin nacionals o
estrangers, és vendre la imatge de les nostres illes, el que intent
és recuperar aquesta imatge. I no m’ho invent jo, és moltíssima
de gent la que diu que la nostra imatge durant els darrers anys
ha estat notablement perjudicada. Vostè em diu que jo he
d’anar a vendre, i la veritat és que em costa sentir aquestes
paraules, vostè em diu que jo he d’anar a vendre les nostres
illes amb més autoestima. Escolti, sap qui és que va anar a
vendre que a les Illes Balears hi havia un gravíssim problema
mediambiental? No vaig ser jo, va ser el Sr. Antich. Sap qui va
anar a vendre en els mercats emissors que teníem problemes
d’aigua? No va ser el Sr. Flaquer, va ser el govern anterior. I
això és autoestima? És autoestima anar als mercats emissors i
dir que tenim un gravíssim problema mediambiental? Tenir
autoestima a l’hora d’anar a vendre és dir que ens falta aigua,
que no tenim aigua i que no podem rebre més turistes? Això és
autoestima? Jo crec que autoestima és anar a vendre les
excelAlències, que són moltes i bones, del nostre producte i de
la nostra destinació. I amb aquesta feina de vendre aquestes
excelAlències del nostre producte i de la nostra destinació pot
estar absolutament convençuda que jo aquesta feina l’exerciré
amb autoestima i amb tot l’orgull de què em senti capaç. Això
és el que faig en aquest moment, no vaig de rebaixes, insistesc,
ja li he explicat abans. Som el primer que sempre estarà al costat
de la lluita en favor de la qualitat i en favor d’un preu adequat
a aquesta qualitat.
En relació amb la intervenció del diputat Sr. Alomar, i per
acabar, ja he dit que els directors generals són aquí per donar
qualsevol explicació dels temes que afecten les seves àrees, hi
ha hagut tota una sèrie de partides concretes, puntuals que
afecten la Secretaria General de Turisme per qüestions
ineludibles avui el secretari general de Turisme no m’ha pogut
acompanyar avui, i jo deman una mica de comprensió en aquest
sentit, perquè passarem per escrit el més aviat possible la
contestació a aquestes preguntes. Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller. El Grup Parlamentari Socialista ha fet
arribar a aquesta presidència una relació de partides que jo lliur
al Sr. Conseller per si vol, tal com ha dit, contestar-les per escrit,
ja que no ha pogut comparèixer el secretari general tècnic de la
seva conselleria. Per tant, passam al torn de paraula del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el seu portaveu Antoni Marí
i Tur.
EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc, com és natural, agrair la presència, ja habitual en
aquesta casa, del conseller de Turisme per explicar els
pressuposts de l’any que ve i el programa a desenvolupar per
la seva conselleria. Agrair també la presència dels directors
generals que l’acompanyen, directors generals de coneguda
solvència i que esper de renovada ilAlusió també per
acompanyar el conseller en aquests quatre anys per fer aquesta
política que, d’alguna manera i també com ha dit el conseller,
ens han encomanat els ciutadans de les Balears el 25 de maig
passat.
Agrair l’exposició dels pressuposts. Jo som novell en
aquestes qüestions i m’he preocupat de llegir els Diaris de
Sessions de l’any passat i he vist també quan la diputada Sra.
Cabrer, l’any passat, va posar al que era conseller Sr. Alomar en
aquesta mateixa comissió, i ell tampoc no tenia la resposta a
aquelles qüestions que es plantejaven i també va deixar per a
un moment posterior les seves explicacions.
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Agrair també les colAlaboracions al Turespaña i amb tots els
majoristes de viatges, amb els ajuntaments, la recaptació
d’opinió de la gent coneixedora de turisme per promocionar el
que són aquestes illes.
En resum, Sr. Conseller, fent referència al que ha dit la Sra.
Vadell, portaveu del PSM, que ha fet algun record bíblic, no hi
ha hagut set plagues de cap manera, però hem de reconèixer
que hi ha hagut set anys de vaques flaques i que ens han dut
a la situació actual.
En resum, Sr. Conseller, vull felicitar-lo i anunciar-li el nostre
suport a tot el desenvolupament que hi haurà d’aquest
pressupost que vostè ha anunciat que ens permetrà tornar a la
normalitat les Illes Balears, crec que és el més important, que si
bé no té immediatament una repercussió econòmica i social, Sr.
Rosselló, sí té aquesta recuperació de la confiança dels
hotelers, dels treballadors, de tots aquelles elements que
intervenen en el turisme a les Balears, i això són fets reals que
demostren que la confiança en tots aquests sectors s’ha
recuperat i el volem encoratjar en aquest sentit i donar-li, com
és natural, la promesa de suport a totes les seves activitats i a
tot el seu pressupost. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

Agrair al conseller tot l’esforç que es fa, que al marge de
l’ecotaxa s’augmenti aquest pressupost i s’augmenti sobretot
per aquesta recuperació d’aquesta reactivació de l’economia a
les Balears i també per l’estalvi que es produeix tan en personal
com en compte corrent. Agrair també l’esforç que es fa amb
aquest estalvi en tots els temes d’estudis que es faran a través
de l’Oficina espanyola de Turisme i els estudis de despesa que
es faran a través de la Conselleria d’Economia i també de la
Universitat, que és prova de confiança amb les institucions de
les Illes Balears. Agrair l’augment de l’Institut de Qualitat del
Turisme, aquest augment de pressupost que hi ha hagut
significatiu i dels plans de qualitat de les destinacions de les
zones turístiques amb un significatiu augment en aquest
aspecte, igual que la inversió en els plans de qualitat de les
zones turístiques que ha explicat el conseller.
Aquesta quantitat important de més de 15 milions d’euros
en la rehabilitació del patrimoni Diversitat 21, la compra, tot el
tema de rutes cicloturístiques, el pla aquest pioner, que
n’esperam molt s d’altres, de neteja de litoral i tot el tema dels
itineraris culturals.
A la promoció turística, agrair-li aquest gran augment
d’inversió que hi ha, vull dir-li com a eivissenc, i estic segur
que també les altres illes menors agrairan aquesta promoció
diferenciada per illes i que esperem que, jo no vull dir que
siguem illes en competència, però crec que hem de reconèixer
aquesta diversitat d’oferta que té cada una de les illes i és bo
que aquesta promoció també es faci d’una manera diferenciada.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Senzillament per agrair les paraules del Sr. Marí i Tur i,
nat uralment, agrair el suport del seu grup parlamentari. Esper no
defraudar aquesta confiança tant en la meva persona com en el
meu equip. Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Conclòs el debat d’aquesta compareixença, només
resta agrair al Sr. Conseller les seves explicacions, i als alts
càrrecs que l’han acompanyat, gràcies per la seva
compareixença. S’aixeca la sessió.
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