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Començarem la sessió de la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts, relativa a la tramitació dels pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2005. En

primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patricia Abascal sustituye a Francesc Quetglas.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, Maria Antònia Vadell substitueix Pere

Sampol.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sra. Presidenta, Celestí Alomar substitueix Andreu Crespí.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, per

tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005

(RGE núm. 6829/04).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme, Joan Flaquer i Riutort, que ve acompanyat d’alts

càrrecs com és el Sr. Eduard Gamero, director general de

Promoció Turística; Sr. Raimundo Alavert, director gerent

d’IBATUR i Sr. Xavier Cases, secretari general de Turisme.

Per tal d’explicar els pressuposts de la conselleria, per informar

sobre el tema té la paraula l’Hble. Sr. Conseller de Turisme

Joan Flaquer i Riutort sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

L’objecte d’aquesta compareixença, com bé s’ha dit, és

l’explicació dels pressuposts generals de la comunitat

autònoma en la seva secció 12, Conselleria de Turisme. Abans

d’entrar en les xifres i en l’explicació sistemàtica dels distints

programes que hi ha dins aquesta secció 12 sí que m’agradaria

parlar amb caràcter general dels objectius que pretenen

aconseguir aquests pressuposts, perquè son uns objectius que

entronquen i que enllacen en les línies polítiques que es du des

del Govern de les Illes Balears en matèria turística.

És evident que el turisme representa, no cal dir-ho, la part

més important, o l’activitat més important per al Producte

Interior Brut de les nostres illes, és una indústria creadora de

llocs de feina a la nostra comunitat autònoma. Per tant,

l’objectiu essencial de qualsevol política turística i la d’aquest

Govern no és una excepció, és la de garantir i reforçar la

competitivitat d’aquest sector amb l’objecte evident de la

creació i del manteniment de llocs de feina estables a la nostra

comunitat autònoma. 

Dins aquesta línia essencial de reforçar i de garantir la

competitivitat les actuacions més importants i més destacables

que des d’un primer moment hem identificat com a línies

mestres de l’actuació de la conselleria són en primer lloc

l’actuació sobre l’entorn, sobre l’entorn allà on es desenvolupa

l’activitat turística, això va propiciar primer la creació d’una

àrea específica dins una de els empreses públiques depenent de

la Conselleria de Turisme, com és l’INESTUR, una àrea

específica coneguda com IMET d’inversions en millora dels

entorns turístics. 

En segon, la millora també constant del producte que

s’emmarca dins aquest entorn. Aquí cobra una importància

essencial també un altre institut, englobat dins l’INESTUR que

és l’Institut de Qualitat Turística i totes les actuacions que es

duen a terme baix la seva direcció. 

En tercer lloc, la formació continuada i constant dels

professionals, estam davant d’una indústria de serveis, davant

una indústria d’atenció al client, d’atenció al públic i per tant,

la professionalitat i la millora quant a la formació dels

professionals és també i ha de ser un dels objectius bàsics. Per

això tenim i comptam, des de fa ja molts d’anys, amb l’Escola

d’Hoteleria i les seves extensions a les distintes illes.

En quart lloc, un altre dels aspectes importants és la

promoció, promocionar adequadament el nostre producte i el

nostre destí en els principals mercats emissors. Per això

comptam amb un Institut Balear de Promoció Turística,

l’IBATUR, que és l’encarregat de dur a terme aquesta tasca

promocional.

En cinquè lloc podríem parlar també de la importància cada

vegada més creixent que té tot el món de les noves tecnologies

en el món del turisme i que permeten accedir a processos de

comercialització directe i que per tant, també requereixen d’un

esforç especial per part de l’acció del Govern. I aquí hi ha una

acció combinada tan per part de l’Institut Balear de Promoció

Turística com per part de l’INESTUR, a través bàsicament del

CITTIB.

En sisè lloc, un altre dels objectius bàsics és la

desestacionalització. És evident que el nostre principal

problema en aquests moments és aconseguir una activitat

turística i per tant, una activitat econòmica i de creació de llocs

de feina durant la major part de l’any. I és evident, jo crec que

ningú ho pot amagar, que l’activitat a partir del mes de

novembre fins els mesos de març o abril és una activitat que

minva, que es redueix. I per tant, un dels objectius bàsics també

de la nostra política ha de ser aportar instruments i polítiques

que ens permetin millorar la nostra desestacionalització.

Finalment una darrera referència, un altre objectiu

important també és el de la informació. Estam convençuts que

dins qualsevol mercat i dins qualsevol activitat econòmica

aconseguir i tenir de primera mà la informació necessària per

veure com evolucionen i es comporten els distints mercats, com

es desenvolupen i com evolucionen els gusts i les preferències

dels turistes i dels consumidors, és també un objectiu essencial

que el desenvolupam en aquest cas també a través de

l’INESTUR o a través del CITTIB.

Però abans d’entrar en les xifres també i una vegada

explicats els objectius i les línies mestres d’aquest pressupost

i de l’acció de Govern en matèria turística, també m’agradaria

dir ben clar que aquest és un Govern que concep la seva
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actuació de manera transversal. Per tant, m’agradaria dir que hi

ha moltíssimes de conselleries, moltíssims programes en el

Govern de les Illes Balears que estan fora de la secció 12 de la

Conselleria de Turisme i que tenen una repercussió directa dins

allò que és la indústria turística. Per tant, estam convençuts que

si bé el pressupost de la Conselleria de Turisme és el que és,

també hem de dir i hem d’assenyalar que hi ha moltíssimes

accions i inversions que es duen a terme a altres conselleries i

que acaben afectant, nosaltres entenem que de manera positiva

al turisme. Sense ànim exhaustiu sinó senzillament

exemplificador m’agradaria comentar, per exemple, les

inversions en infraestructures que se fan dins allò que és la

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, tot el

tema de transports per carretera, per ferrocarril, tots són temes

que acaben redundant i reforçant la competitivitat del nostre

model turístic. Tot el tema de medi ambient, les inversions que

s’estan fent des de la Conselleria de Medi Ambient amb la

protecció i preservació del nostre territori, dels nostres espais

i recursos naturals, són també actuacions que acaben

beneficiant el turisme. Les actuacions que es duen a terme des

de la Conselleria de Treball i Formació també vénen a reforçar

el mercat laboral més important que hi ha a l’economia balear

que és el turístic. Actuacions que es desenvolupen també a la

Conselleria d’Interior específiques, com és la seguretat a les

platges, com és la policia turística. I tot això, com he dit al

principi, sense que tengui ànim exhaustiu, sinó senzillament per

posar un sèrie d’exemples.

Entrant ja en allò que són les xifres i l’explicació d’aquests

pressupost. En primer lloc m’agradaria destacar que l’any

2004, aquest exercici que estam a punt de tancar, la Conselleria

de Turisme va comptar amb un pressupost de 41.557.193

euros, mentre que el pressupost per al 2005, el pressupost que

se sotmet a la consideració d’aquesta cambra durant aquests

propers mesos, inclou una partida global per a la secció 12 de

47.837.664 euros. Estam parlant per tant, d’un increment

percentual del 15,11% en relació al pressupost del 2004 i en

termes absoluts estam parlant de 6,3 milions d’euros més que

l’any 2004. Quant a l’exposició sistemàtica de les distintes

partides i dels distints programes he dividit l’explicació

d’aquests pressuposts en tres grans àrees, els tres grans

programes de què consta aquesta conselleria. En primer lloc la

Secretaria General de Turisme, programa 751A. En segon lloc

la Direcció General de Promoció Turístic, que engloba

l’IBATUR, programa 751B. I en tercer lloc la Direcció General

d’Ordenació i Planificació que engloba l’empresa pública

INESTUR, programa 751C. 

Però si me permeten i abans d’anar programa per programa,

m’agradaria fer dues reflexions addicionals a dos temes que

apareixen contemplats específicament en els pressuposts, però

que tenen una gran repercussió i una gran incidència turística

i que formen part també de l’acció de Govern i que d’una

manera o de l’altra han de ser recollides a una compareixença

com aquesta. En primer lloc un comentari en relació a la

Fundació del Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears,

aquesta és una fundació, que com tots vostès coneixen, ha estat

constituïda aquest mateix any 2004 amb una sèrie de patrons i

que són fins al moment, el Govern de les Illes Balears i la

major part de les entitats financeres de les Illes Balears. Les

entitats financeres han fet aportacions econòmiques, el Govern

de les Illes Balears ha fet dues aportacions concretes que han

estat Costa Nord i la finca de Son Real. Veuran vostès que en

el pressupost del 2005 no hi ha previstes aportacions noves en

aquesta fundació, però això no lleva que puguem dir que

aquesta fundació està començant el seu camí, està començant

el seu recorregut amb una sèrie de projectes que té

perfectament identificats, individualitzats ja en aquesta

fundació a través del seu gerent i dels òrgans de direcció. 

Els més importants i els que hem vengut destacant sempre

són els de la línia de productes o merchandaising que se crearà

durant aquest proper any 2005. I en segon lloc el tema de la

targeta verda que el que pretén, com hem explicat també altres

vegades és posar en valor els espais naturals que comptam a les

Illes Balears. Aquestes actuacions en merchandaising o

productes i aquestes actuacions de la targeta verda generaran

uns ingressos que hauran de ser reinvertits sempre amb

finalitats pròpies i específiques de la fundació i que com tots

vostès coneixen són bàsicament i p referentment

mediambientals amb un sistema de retroalimentació que

precisament pretén tota aquesta línia de productes, tota aquesta

línia de targeta verda i d’espais naturals puguin ser objecte

d’inversions continues amb els mateixos ingressos que se

puguin anar traient de les distintes actuacions que se fan.

He volgut fer un comentari específic aquí perquè vostès no

trobaran, en els pressuposts de la Conselleria de Turisme

aportacions, ni a cap altra conselleria del Govern. Però sí que

és un projecte que està caminant, que està en marxa i que tot

d’una que tenguem informació més detallada, jo mateix vaig

informar la vicepresidenta del Govern, Presidenta de la

Fundació, de la conveniència o necessitat en els propers mesos

de poder convidar el gerent de la fundació a una comissió aquí

al Parlament perquè pugui explicar en quina fase ens trobam i

com s’estan desenvolupant els distints projectes, bàsicament

merchandaising i targeta verda d’aquesta fundació.

El mateix he de dir d’una altra actuació que jo diria que és

emblemàtica de la Conselleria de Turisme i del Govern de les

Illes Balears per a aquesta legislatura com és la construcció

d’un palau de congressos a la ciutat de Palma. Vostès no

veuran tampoc en els pressuposts del 2005 cap partida concreta

relacionada amb la construcció d’aquest palau de congressos.

Té una raó molt senzilla i és que en aquest moment s’ha

constituït una societat anònima mixta entre el Govern de les

Illes Balears i l’Ajuntament de Palma. Les aportacions de

l’Ajuntament de Palma i del Govern de les Illes Balears han

estat de 300.000 euros per part de cada una de les dues

institucions, en càrrec al pressupost del 2004 i ara aquesta

societat anònima amb aquests fons inicials que té de 600.000

euros posarà en marxa durant l’any 2005 tot el que fa referència

al concurs d’arquitectura per acabar identificant el projecte

guanyador i després aquest projecte guanyador s’encarregarà de

la redacció d’un projecte bàsic i d’execució. També he de dir

que la intenció, la intenció inicial del Govern de les Illes

Balears i d’aquesta societat anònima mixta en relació a la

construcció d’aquest palau de congressos és més endavant ja

treure el concurs d’obra i intentar que el finançament d’aquesta

infraestructura, del palau de congressos, pugui anar a càrrec de

l’explotació posterior per part d’adjudicataris de la concessió,

amb la qual cosa pretenem minvar al màxim el cost final

d’inversió que podria representar la construcció d’aquest palau

de congressos.
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En qualsevol cas fetes aquestes dues puntualitzacions, sí

que podríem entrar ja programa per programa i anar-los

explicant. Intentaré ser el més breu possible i estar a la seva

disposició per a les preguntes que vulguin fer als distints

programes i les partides més rellevants de cada un d’aquests

programes.

La Secretaria General, programa 751A, engloba allò que és

la direcció i els serveis generals de la conselleria. Compta amb

un programa per enguany de 4.389.250 euros, que representa

una disminució en relació a l’any passat perquè hi havia un

pressupost de 4.815.941. Aquesta secretaria general, com tots

vostès coneixen, perquè és similar a altres secretaries generals

d’altres conselleries, és el seu objectiu és el de donar suport a

les direccions generals i a les empreses públiques perquè els

objectius polítiques se desenvolupen més concretament a les

distintes direccions generals i a través de les dues empreses

públiques. En qualsevol cas, el més important és dir que s’hi

engloba dins aquesta secretaria general tot el que fa referència

a l’assessoria jurídica de la conselleria, els serveis de control de

les activitats turístiques, tot el tema d’UGE, unitat de control de

la despesa. Donam suport també en determinats casos a les

dues empreses públiques, a INESTUR i IBATUR i també hi

tenim la unitat administrava de contractació que és comuna per

a tota la conselleria.

Dins aquest capítol i programa de secretaria general

comptam també amb una partida específica, també històrica,

que és la de gestió, manteniment de la Residència de Can

Picafort en el terme municipal de Santa Margalida, que compta

amb una aportació pressupostària per enguany molt similar, un

poc inferior a la de l’any 2004. Aquesta reducció en relació al

2004 és perquè enguany està previst fer menys obres o menys

manteniment, no és tan necessari com va ser durant l’any 2004.

I passam ara ja sí als programes vertaderament rellevants

que són els 751B i el 751C, promoció per una banda i

ordenació i planificació turística per una altra. En relació a la

Direcció General de Promoció Turística, enguany compta amb

un pressupost de 23.620.496 euros, a l’any 2004 comptàvem

amb un pressupost de 18.860.639 euros. Per tant, hi ha un

increment substancial de la partida destinada a la promoció

turística per enguany. Dins aquest programa de promoció

turística 751B m’agradaria distingir dues coses que són les dues

partides més rellevants, la primera és una partida del capítol 6,

la 64000, una partida de 1.605.070 euros que es una partida

que correspon al Pla oci 60, el turisme sènior interior que

vàrem anunciar fa molt poc en roda de premsa en el programa

d’enguany. D’aquest 1.605.070 hi ha una partida ja treta a

concurs que és d’1.355.000 euros i que és el Pla oci 60 ordinari

de cada any, però hem deixat un marge fins aquest 1.605.070

que el tenim previst i pressupostat per a la possibilitat cada

vegada més propera de poder dur a terme programes

d’intercanvi amb altres comunitats autònomes com són:

Múrcia, València, Catalunya i fins i tot Galícia, per aconseguir

que aquests programes de Pla oci 60 puguin permetre també la

possibilitat de què persones majors nostres, de la nostra

comunitat autònoma, se puguin desplaçar a altres comunitats

autònomes i a l’inrevés, que també puguem aquí rebre persones

majors d’aquestes comunitats autònomes amb un programa

d’intercanvi allà on els doblers que se posin per part d’una

comunitat autònoma siguin equitatius en els doblers per part de

l’altra. Aquesta és la primera partida rellevant dins la Direcció

General de Promoció, aquesta partida del capítol 6.

I després hi ha una segona part que és la transferència a

l’IBATUR, una transferència que ve per dos capítols distints.

En primer lloc el capítol 4, són les despeses operatives de

funcionament i que és una partida d’1.195.400 euros i després

hi ha una partida de transferència en el capítol 7 que és de

20.704.600 euros. Això fa que l’IBATUR per a l’exercici 2005

compti amb un pressupost de 21.900.000 euros, és un

pressupost també substancialment superior al que ha tengut en

exercicis immediatament precedents.

Quant a l’IBATUR, la transferència que es fa a aquesta

empresa pública, jo crec que els objectius també són uns

objectius coneguts per a tots, jo crec que són objectius que es

reiteren normalment a les distintes memòries explicatives dels

pressuposts de l’empresa pública. Però no està demés anunciar-

los, sense haver d’entrar en l’explicació concreta de cada un

d’aquests objectius. És evident que els objectius principals de

l’IBATUR són la millora de la imatge de les nostres illes en els

principals mercats emissors. En segon lloc, propiciar

l’increment o l’augment de la demanda de turistes cap a les

nostres illes. Fer un esforç molt especial en els mercats

tradicionals, però també en els mercats emergents, en aquests

nous països que s’incorporaran aviat en el mercat emissor

turístic i des d’aquest punt de vista se fan tot tipus d’actuacions

que després aniré detallant, com són els farm trip, els

educacionals, etcètera. Un altre dels objectius claríssims de

l’IBATUR és la desestacionalització. Intentar aprofundir en

totes aquelles accions que puguin tenir un reflex

desestacionalitzador del nostre producte i del nostre destí. I

també, com no, fer cada vegada més incidència en tot allò que

són les noves tecnologies i més concretament allò que és la

pàgina web de la Conselleria de Turisme i més concretament la

de l’IBATUR.

Quant als criteris per a la distribució d’aquest pressupost de

l’IBATUR, els he de dir que estam parlant d’això, d’un

pressupost i m’agradaria que se prengués com això per dos

motius molt senzills. En primer lloc perquè en aquests moments

tenim en elaboració a cada una de les illes amb uns grups

específics creats a cada una d’elles, constituïts i integrats per

representants dels sectors, uns plans insulars de promoció que

ens han d’identificar els objectius i els criteris més importants

per a cada una d’aquestes illes. Per tant, feim aquí un

pressupost de partides específiques, d’apartats específics però

que queden condicionats a què després se puguin anar

encaixant en els distints plans insulars de promoció. Per tant,

voldria fer esment i un matís important als diputats, en el sentit

de què estam parlant d’un pressupost que ha de ser flexible i

que ha de ser possible objecte de variacions, en funció dels

criteris que marquin aquests plans insulars. 

I en segon lloc també he dir, com tots vostès coneixen, que

hi ha un consell de direcció de l’IBATUR, allà on hi està

representat el sector, els consells insulars que també han de

tenir alguna cosa a dir a l’hora d’entrar ja més en la concreció

i en el detall de com se reparteix i com s’assigna d’una manera

més concreta i més detallada el pressupost de la promoció

turística. Nosaltres hem fet tot un seguit d’apartats, d’accions

que creim que són accions que s’han de dur a terme i que
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intentarem incorporar i encaixar segons els criteris i les

quantitats que vagin marcant els distints plans insulars i els

acords dels consells de direcció de l’IBATUR. Hi haurà una

campanya especial de publicitat en els principals mercats

emissors, aquí he de dir que per a l’any 2005 el nostre desig i

la nostra intenció és poder fer campanyes de publicitat directa,

tan en el mercat nacional com en els principals mercats

exteriors, per això en aquests moments tenim plantejats alguns

acords de colAlaboració conjunta amb Turespaña, ahir mateix

hi va haver una reunió del gerent de l’IBATUR i del director

general de Promoció amb l’equip de Turespaña que esperem

que se pugui concretar el més aviat possible i que puguem

arribar a acords de colAlaboració en tot aquest temes de

campanyes publicitàries.

Hi haurà també un apartat de publicacions. Enguany hem fet

un esforç molt important de renovació de tot allò que és la

imatge, no la imatge sinó tot allò que són els fulletons per illes,

els hem de reimprimir, però també volem fer una línia

específica de productes per intentar també dirigir-nos a mercats

molt específics i en aquest moment des del punt de vista de la

publicació anam un poc més endarrerits. Hi ha també partides

específiques per anar millorant contínuament i renovant tot allò

que és l’apartat de les noves tecnologies, la pàgina web que en

aquest moment tenim d’illesbalears.com i que vàrem heretar de

l’anterior Govern i que volem continuar amb ella i anar-la

millorant i dotar-la cada vegada de més i millor contingut. Hem

posat una partida inicial prevista de 200.000 euros per anar-la

actualitzant i millorant. 

Hi haurà també tota una política de grans esdeveniments

culturals i esportius, en la línia que s’ha vengut fent per part de

l’IBATUR durant els darrers anys. Hi ha també tota una

actuació de programes d’hivern, tan a Mallorca, com a

Menorca, com a Eivissa, amb colAlaboració dels foments i de

distintes associacions. Hi ha també el capítol tradicional i típic

de l’assistència a fires. Jo crec que en aquests moments

mantenim la presència a les fires més importants i intentam a

les fires més especialitzades també poder-hi anar amb un

missatge clar, directe i concret cap a allò que són els distints

segments del mercat. Hi haurà també un capítol i una feina molt

intensa durant l’any 2005 en colAlaboració amb el sector i amb

allò que marqui també, com he dit al principi, els plans insulars

de presentacions de producte, de presentació de destí

específiques, tan en els mercats exteriors com aquí mateix a

través d’educacionals, de viatges de periodistes de farm trip,

etcètera.

Continuarem amb la línia que vàrem rebre l’any passat de

congressos d’APTA que enguany hem continuat, amb DRV i

amb KVE. Per a l’any que ve volem poder aconseguir el

congrés d’agents de viatges italians a l’illa de Menorca.

Continuarem també en la nostra línia de convenis específics de

promoció en les distintes illes, tan a Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera. Ens hem d’asseure el més aviat possible

amb els distints foments i amb els consells per anar quantificant

les aportacions d’aquests convenis.

I en definitiva aquests són els apartats i els aspectes més

importants que recull la memòria de l’IBATUR en relació a

allò que és la seva actuació per a l’any que ve.

I amb això podríem passar ja en el darrer programa, el

751C, que és el de la Direcció General d’Ordenació i

Planificació i que compta per a l’any 2005 amb un pressupost

de 19.023.818 euros, el pressupost de l’any 2004 era de

17.049.570 euros. Aquesta Direcció General d’Ordenació i

Planificació, com els he dit abans al principi, engloba també,

empara la segona empresa pública de la conselleria que és

l’INESTUR (Institut d’Estratègia Turística). I en aquest sentit

a l’hora d’explicar aquest programa 751C m’agradaria destacar

bàsicament dues coses distintes. En primer lloc tot un bloc de

partides específiques, concretes. I en segon lloc la partida

concreta de la transferència a l’INESTUR, els objectius i les

accions específiques que durà a terme INESTUR durant aquest

any 2005.

Quant aquest primer bloc de partides separades o distintes

d’allò que és l’INESTUR, m’agradaria comentar en primer lloc

que hi ha una partida, d’aproximadament 500.000 euros, n’hi

ha 400.000 que aniran via consorci, 100.000 que aniran

directament a INESTUR i que estaran destinats al pagament

d’interessos que generi tota l’actuació del Pla de

desestacionalització turística que se va convocar dins el mes de

març o abril, no ho record exactament d’enguany i que estam

a punt de resoldre ja durant aquest mes i començarà a executar-

se a partir del pressupost de l’any 2005. Seran tot un conjunt

d’inversions en els distints municipis de les Illes Balears, la

nostra intenció és que hi puguin entrar tots, que no quedi cap

municipi exclòs de tots els que han presentat iniciatives. Hi ha

una partida preparada dins el pressupost de la Conselleria de

Turisme per a aquesta qüestió.

En segon lloc s’ha de fer referència també a la partida típica

i tradicional de la transferència en els consorci Escola

d’Hoteleria de la Universitat i del Govern de les Illes Balears.

Una transferència d’1.923.238 euros. Incorporam enguany per

primera vegada aquí en aquest programa 751C una primera

partida d’1.251.310 euros que és per al Pla de reforma integral

de la platja de Palma. Com tots vostès saben en aquest moment

estam pendents de què Madrid firmi ja la constitució definitiva

del consorci que s’ha de fer entre les distintes administracions,

Ajuntament de Palma, de Llucmajor, Consell Insular de

Mallorca, Govern de les Illes Balears i Ministeri d’Indústria,

Comerç i Turisme i amb previsió de les primeres actuacions i

del començament de les accions d’aquest projecte que per a

l’any 2005 es reduirà a la redacció dels projectes que hagin de

conformar aquest macro pla, s’incorpora aquesta primera

partida. 

Hi ha una partida també d’uns 40.000 euros que és per al

Pla de seguretat de les platges que feim en colAlaboració amb la

Conselleria d’Interior. I se recullen també tot un conjunt de

partides per als plans d’excelAlència que en aquests moments

estan aprovats i com tots vostès saben són: Porto Cristo, Sant

Antoni i Sant Josep a l’illa d’Eivissa i també ja feim una

primera previsió pressupostària per al Pla d’excelAlència

d’Eivissa Ciutat del Patrimoni que va ser aprovat a la reunió de

directors generals del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

i que és previsible que se pugui firmar ja enguany.

El segon bloc important dins allò que és el programa 751C

de la conselleria és INESTUR, aquesta empresa pública i que

té tres objectius fonamentals que se desdoblen i que se
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tradueixen en les tres grans àrees en què se divideix aquesta

empresa. El tema de les inversions a l’entorn, que és

competència de l’IMET. El tema de la qualitat, les actuacions

sobre el producte que és competència de l’IQT (Institut de

Qualitat del Turisme) i el tema de la informació dels estudis, de

l’evolució del mercat que és competència directa del CITTIB.

Abans d’entrar a cadascuna, dir-los que la transferència

prevista per l’INESTUR al capítol IV és de 660.000 euros, al

capítol IV del programa 751C, mentre que després hi ha una

transferència del capítol VII, de 5.400.000 euros. Aquests

6.060.000 euros s’han de veure incrementats després amb una

previsió d’ingressos de l’INESTUR d’1.152.000 a través d’una

sèrie de previsions que hi ha dels ingressos que es tenen amb

els itineraris culturals i altres actuacions que du a terme

l’INESTUR, i una previsió també d’ingressos de fons europeus

de 272.707 euros. Tot això és el que ens dóna la xifra global de

l’INESTUR per a l’any 2005.

I entrant a cadascuna de les àrees concretes de l’INESTUR,

comentar que en relació amb l’IMET, inversions per a la

millora de l’entorn turístic, les partides més rellevants que ens

agradaria comentar aquí serien, en primer lloc, una partida

d’1.476.707 euros per a la xarxa cicloturística, que enguany ens

agradaria poder ampliar a les illes de Menorca i d’Eivissa, he

de dir, a més, que algun dels projectes que s’han presentat en

el Pla de desestacionalització turística per part dels ajuntaments

recullen també actuacions en el que fa referència a xarxa

cicloturística, que ens permetrà anar incrementant i ampliant

aquesta oferta desestacionalitzadora. En segon lloc, hi ha una

partida específica per continuar amb la feina iniciada ja a la

legislatura anterior i consolidada durant aquesta dels itineraris

culturals, una partida de 830.000, hem sortit de Palma, hem

començat ja amb Valldemossa, Ciutadella i volem també

arribar a qualque lloc d’Eivissa, a altres pobles de Mallorca i de

Menorca, a Calvià estam a punt de tancar un acord de

colAlaboració per fer el seu primer itinerari cultural guiat. Hi ha

també una partida de 550.000 euros per a la rehabilitació i la

restauració de la Coma d’en Vidal, que és un espai adquirit el

seu dia amb els recursos generats per l’impost turístic. Hi ha

també una partida de 550.000 euros destinada a l’adaptació a

l’ús públic d’una parcelAla a Cas Català, conseqüència de la

demolició feta en el seu moment de l’antic Hotel Ditos. I tot

això suma al voltant de 3.400.700 euros. Les diferències entre

les partides que he dit i aquest total són altres actuacions que es

duen a terme també en altres béns adquirits el seu dia amb el

fons provinent de l’impost, com és Can Serra, Son Real, Can

Fàbregues i el quarter d’Intendència.

Quant a l’Institut de Qualitat Turística s’ha pressupostat

1.133.000 euros per a enguany i les accions o les actuacions

més importants que du a terme aquest institut per a l’any que

ve, seran la continuació de tot el que s’ha fet enguany, que ha

estat bàsicament posar en marxa els grans plans de qualitat, tant

pel que és l’allotjament, els municipis i l’oferta

complementària, bàsicament (...) restauració i la posada en

marxa de tot un conjunt de productes estrella. Intentarem

també, en colAlaboració amb l’IBATUR per aprofitar les

sinèrgies de les dues pàgines, construir una pàgina web

específica del que és l’Institut de Qualitat del Turisme, però

també enllaçada amb el que és l’IBATUR. Tot el tema de

formació adquirirà també una importància essencial al

pressupost de l’Institut de Qualitat Turística per a enguany. I,

finalment, començarem enguany a treure resultats i fruits de

l’actuació que hem dut a terme durant aquests darrers quinze

mesos i podrem començar ja també amb la implantació del

segell de qualitat a totes aquelles empreses, siguin

d’allotjament, siguin d’oferta complementària, que hagin anat

entrant i aconseguint complir els processos que marquen les

normes de qualitat. I no només m’agradaria reafirmar aquí,

empreses privades, sinó també, com tots vostès saben, la nostra

intenció és que també els municipis, a través del que

coneixerem com entorn Q, puguin a poc a poc anar-se

incorporant a aquest sistema, que ja hi estan, però sobretot anar

complint els distints processos i poder anar accedint al segell de

qualitat que l’implantarà l’Institut de Qualitat Turística.

I, finalment, la darrera àrea de l’INESTUR, el CITTIB, un

centre de tecnologia turística de les Illes Balears,

d’investigació, que tots vostès coneixen perfectament, que

bàsicament amb el seu pressupost d’1.133.000 euros, durà a

terme una sèrie de convenis amb associacions hoteleres que el

que pretenen és ampliar al màxim la cobertura d’una eina, d’un

instrument impulsat per la Direcció General d’Innovació del

Govern de les Illes Balears, com és Avanthotel, per intentar

millorar les condicions de comercialització directa de les

empreses privades. El CITTIB també durà a terme, a través

d’aquest pressupost, els estudis de despesa turística de les Illes

Balears, tot el centre de documentació que ens permetrà estar

al dia de tot el que són els grans indicadors econòmics i

turístics, com és el flux d’arribada de turistes, l’ocupació,

l’evolució dels mercats emissors, etc. Organitzarà també el

CITTIB jornades, congressos, cursos, seminaris i, com he dit

abans, també, participarà i s’incorporarà a una sèrie de

programes europeus dels quals es derivaran també uns

ingressos, que ja he dit abans, que es preveuen, també, en els

pressuposts d’aquesta empresa pública.

Bé, aquesta seria l’exposició sintètica, però crec que també

detallada, del que són els pressuposts de la Conselleria de

Turisme, secció 12, per a l’any 2005. I, com sempre, qued a la

seva disposició per als aclariments i per a les qüestions que els

diputats tenguin a bé a formular-nos.

Moltes gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabada l’exposició, volen

suspendre la sessió, tal com preveu el Reglament? No? Idò

passam al torn de preguntes i qüestions. En nom del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr.

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies, Sr. Conseller i alts

càrrecs que l’acompanyen, per assistir a aquesta comissió i per

les explicacions que ens han donat.

Abans de venir aquí, he repassat el Diari de Sessions de la

compareixença de l’any passat, a la qual no vaig assistir, i en
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vista que no es va concretar molt sobre les preguntes de

partides concretes i que hi va haver una mica de conflicte

parlamentari, fins i tot, les faria més genèriques, també. Encara

que no és el debat de totalitat, però sí que demanaré algunes

consideracions sense entrar en partides concretes, una mica més

genèriques, i supòs que així el conseller no tendrà cap dificultat

a contestar-me.

La primera qüestió és que veure que en el pressupost del

2005 d’aquesta comunitat que tenen una pujada tan important,

crec que aquesta secció, a pesar que puja, no puja en

comparació al conjunt i, sobretot, encara es queda per davall

del que era el darrer pressupost de la Conselleria de Turisme

del pacte, és a dir continuam estam uns quants milions d’euros

més avall del que estàvem. Jo crec que això no és una bona

notícia, el Sr. Conseller està content del 15%, crec que he

apuntat jo, d’augment en relació amb l’any passat, però

continuam quedant per davall del que teníem el 2003. I això jo

crec que és perquè dins aquest objectiu general de rellançament

econòmic, ahir el conseller d’Hisenda ens augurava uns anys de

bonança a partir d’aquest rellançament econòmic, s’ha optat per

una qüestió que, des del nostre punt de vista, és preocupant, de

fiar la recuperació econòmica, el creixement econòmic, no tant

en la millora turística, sinó sobre el sector de la construcció, ja

sigui obra pública o obra privada. Nosaltres pensam que el

motor principal de la nostra economia ha de ser el turisme i

fiar-ho tal vegada cap a la construcció té alguns riscos. Sobretot

els riscos de si deim que volem potenciar la natura, com un dels

atractius turístics, crec que no casen massa bé, tal vegada si

continuam en la mateixa línia de projectes i d’obres hauríem de

basar una estratègia en competència directa amb Benidorm,

però no amb espais una mica preservats.

Fa una especial referència a la fundació aquesta, no sé ben

bé com es diu, Illes Balears sostenibles, crec, tenim dificultats

vostè i jo per recordar el nom concret d’aquesta fundació. Bé,

sense ironitzar sobre aquest tema, ja sé que no és una

alternativa a l’ecotaxa, ja ho ha dit vostè moltes vegades, jo em

pregunt si és una alternativa a alguna cosa, és a dir, per a l’any

que ve no hi haurà aportacions del Govern, hi ha hagut

aportacions de les entitats financeres, bé, si no hi ha informació

diferent de la que jo he pogut llegir, no es pot dir que siguin

unes aportacions espectaculars ni que siguin comparables amb

el que es recaptava amb l’ecotaxa, però és que, a més,

sincerament, targeta verda per visitar determinats llocs, i el

“mercendatge”, ha dit vostè fent una catalanització d’aquesta

paraula, bastant impronunciable, en qualsevol cas, però, en fi

és objecte que es promocionin a partir de la fundació, ja ho

veurem en el futur. Sincerament, Sr. Conseller, jo crec que això

no és una alternativa seriosa de res, crec que havien de fer

alguna cosa i s’han inventat aquesta. Però, bé, és una opinió, en

el futur ho veurem amb més objectivitat perquè se sabrà alguna

cosa d’aquests resultats.

Jo voldria insistir, de totes maneres, en una qüestió que crec

que és preocupant, perquè vostè és el conseller de Turisme de

les Illes Balears, però les Illes Balears no es comercialitzen en

conjunt, un percentatge molt petit dels turistes que ens visiten

van a més d’una illa, normalment van illa per illa, no? I jo veig

que d’aquesta fundació, a més que no hi crec massa, el que em

diu de les propietats que s’han aportat són, si no ho he

interpretat malament, per part del Govern són illa de Mallorca,

exclusivament. Suposant que aquesta fundació tengués alguns

resultats, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, quin profit en

treuríem? Em sembla centrat, i vostè no és el conseller de

Mallorca, és el conseller de les Illes Balears.

Palau de Congressos, no li discutiré la importància d’això,

era un objectiu del govern del pacte, també, i segurament si hi

hagués hagut més colAlaboració institucional, s’hauria dut

endavant, bé, el Palau de Congressos pot ser molt interessant,

evidentment el Palau de Congressos se situa a Palma, la resta

de les Illes poc poden rebre d’influència positiva a partir del

Palau de Congressos.

Diu en rutes cicloturístiques, “mirarem d’estendre-ho també

per a l’any que ve a Eivissa i a Menorca”; de moment, no hi

arriba.

Inversions de l’ecotaxa, les que ha esmentat vostè, si no

vaig equivocat, són totes de Mallorca. L’altre dia li demanaren

al ple del Parlament què passa amb el retard de tots els

projectes d’ecotaxa que hi havia a l’illa d’Eivissa, vostè diu que

la culpa és d’altres administracions, de l’Ajuntament de Vila,

ells ho neguen, el que sigui, però no s’ha fet res i aquí no ha

parlat de cap d’elles.

En definitiva, jo li diria, perquè aquest és un problema

important, la promoció no es transferirà aquesta legislatura?, ja

ho sé, avui no toca, no ho direm, però sí que també al darrer ple

li demanaren, també una pregunta preparada del seu mateix

grup, si hi havia hagut discriminació a Menorca, i vostè va dir

que de cap de les maneres, però el mateix conseller del Consell

Insular d’Eivissa i Formentera va dir “sí, i a Eivissa també”, i

relatava, per cert a un diari que no hi ha cap sospita que sigui

de l’esquerra, deia “a Eivissa també”. I; per exemple al mercat

alemany que a Mallorca hi ha hagut una recuperació, a Eivissa,

no, està malament, deia “les campanyes han estat alguna

específica de Balears -no record ara les xifres- i totes les altres

de Mallorca”. Per tant, la promoció i les actuacions que arribin

a totes i cadascuna de les Illes, cadascuna de les Illes és una

destinació turística diferenciada, en alguns casos, en petits

percentatges, hi ha turistes que es fan algun recorregut per

diverses illes, però són diferenciades, per tant que arribi, que es

descentralitzi i que arribi a totes.

Les inversions en l’entorn. És que tal vegada quan parlam

d’inversions en l’entorn o en medi ambient és que ho entenem

diferent. Per exemple, construir dessaladores, quan no són

necessàries, que algun exemple hi ha, i que és més barat

potenciar les que hi ha a més de racionalitzar l’ús de l’aigua,

això ho fiquen a medi ambient i diuen que és protecció a

l’entorn, des del nostre punt de vista no ho és. I, en qualsevol

cas, actuacions aïllades des de la Conselleria de Turisme,

pensam que tampoc no són suficients, si aquest govern és

transversal hi hauria d’haver una aposta decidida per a la

protecció del medi ambient, de l’entorn i dels espais naturals de

manera transversal i no eliminant espais naturals com es fa,

com s’ha fet des d’aquest govern.

Sobretot, ja dic, em preocupa la descentralització,

l’aportació que va a cadascuna de les Illes, la promoció

específica per a cada una i les actuacions que jo veig del que ha

esmentat vostè, excepte el Pla d’excelAlència turística de la
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Badia de Sant Antoni que fa molt de temps que està aprovat i

no s’ha fet gran cosa, no n’hi ha més que per a l’illa de

Mallorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per

contestar, també per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, el

tema de l’any passat, les partides concretes, és cert que es varen

demanar tot un conjunt de partides en aquell mateix moment

que ni jo mateix vaig tenir temps d’apuntar, i el mateix dia, per

escrit, varen ser respostes una per una, per tant crec que val la

pena seguir amb aquest tema, Sr. Ramon, a part que no va ser

vostè, que vostè mateix ha dit que no hi era, i jo crec que es va

donar resposta suficient.

Vostè diu que l’increment no és suficient. Bé, jo crec que

un increment del 15%, i ja li he dit que faig una visió

transversal del pressupost, on pens que no només hem de mirar

el pressupost de turisme, sinó les inversions que també

redunden en la millora de la competitivitat d’aquesta indústria,

li dic que sí que crec que és un pressupost que ens pot servir.

Vostè diu que els darrers pressuposts del pacte del 2003 eren

superiors a aquest, bé, perfecte, jo crec que l’important, al final,

seran els resultats, el que jutjaran els ciutadans són els resultats

i veurem com acaba la legislatura, però de moment el que és

cert i el que vaig poder evidenciar l’altre dia a la interpelAlació

que tenguérem és que hi ha un canvi de tendència, és ver que

per ventura tenim menys pressupost públic l’any 2004 i l’any

2005 que l’any 2003, però la veritat és que l’activitat

econòmica s’ha reactivat, tenim més visitants, major ocupació

i més ingressos turístics, i jo entenc que això és la contraposició

de dos models i m’encanta tenir aquesta discussió amb vostè.

Clar, és la discussió del seu model d’engreixar el pressupost

públic enfront de la discussió d’un altre model distint que

s’estima més que sigui l’activitat econòmica la que millori,

encara que el pressupost públic no sigui tan elevat. I crec que

aquesta és una discussió que vostè i jo podríem estar hores i

hores i hores i hores i no ens posaríem d’acord. Per a mi el

rellevant avui és que demostram i evidenciam un canvi de

tendència, l’any 2002, 2001, teníem tots els indicadors turístics

a la baixa, enguany no estam per tirar coets -i perdonin

l’expressió-, però repuntam la situació, amb menys pressupost,

bé, i què?, i què si hi ha menys pressupost? Crec que tenim el

pressupost, tots voldríem tenir-ne més, però l’important al final

és el resultat.

Inversions en medi ambient. Clar, si vostè em diu que fer

una depuradora o una dessaladora no hi està d’acord o sí, això

ja és una altra cosa. El que li puc assegurar és que el pressupost

del 2004 en relació amb el del 2003, primers pressuposts

comparables del Govern del Partit Popular amb el govern del

pacte d’esquerres donen un saldo del 21,8% més el 2004 que

el 2003. I jo el que li he de dir és que vostès varen deixar de fer

inversions mediambientals molt importants per al turisme, com

és el manteniment, la reposició i la construcció de noves

depuradores, que són fonamentals. Enguany no hem tengut ni

una queixa, als mitjans de comunicació estrangers de les aigües,

ni una, les vàrem tenir tot l’estiu del 2002 i tot l’estiu del 2003,

jo crec que això són inversions mediambientals, vostè no les

compartirà, vostè segurament no està a favor de les carreteres,

de les depuradores, de les dessaladores, molt bé, però jo les

vull computar com elements i com inversions que milloren i

reforcen la competitivitat del nostre turisme. Per tant, m’ha de

permetre que en aquest sentit és normal que discrepem, i això

és el que per ventura dia 25 de maig varen posar en evidència

els ciutadans, que volien fets i no paraules, que volien

inversions, que volien infraestructures i no paraules. I

segurament no ens posarem d’acord, però és així com li estic

dient, perquè és fàcilment constatable i demostrable.

La fundació. Jo l’únic que li puc demanar en relació amb la

fundació és un vot de confiança, vostè me’l donarà o no, jo li

deman, a vostè i a tots els grups parlamentaris que ens ajudin,

també, i que donin suport a aquesta fundació, per ventura al

final ens haurem equivocat, però donin-nos un marge de temps

d’uns quinze mesos en el govern, vostès, ho he dit mil vegades,

varen estar el doble, 30 mesos per aprovar un impost, per tant

donin-nos una mica de temps. Jo m’he brindat a venir aquí,

amb el gerent de la fundació, a donar-los explicacions perquè

vostès puguin conèixer exactament amb què consisteix, quins

són els objectius, quines previsions poden tenir, essent molt

difícil sempre fer previsions i sobretot d’ingressos, i, per tant,

jo li deman que a més de fer un poquet de befa, que si el nom

no el coneix ningú, que tal i que qual, que si això no suposarà

res, jo li deman compromís i un poquet de confiança i que ens

ajudin, que siguin en aquest sentit colAlaboradors en aquesta

matèria i en aquesta actuació. Perquè el tema de l’impost

turístic és evident que s’hi podia estar a favor o en contra, i

nosaltres hi estiguérem en contra i vostès a favor, però és que

en el tema de la Fundació Desenvolupament Sostenible Illes

Balears, vostès podran dir que és suficient o no, vostès podran

dir que s’hauria de complementar amb un impost o no dir-ho,

però vostè no em dirà que hi hagi res mal fet darrera aquesta

fundació, per tant jo li deman compromís, colAlaboració i un

petit vot de confiança en aquest sentit. Crec que és el menys

que els puc demanar als diputats, no és com un impost d’estar-

hi a favor o en contra, és molt distints i això és el que els

deman.

Una cosa són les propietats que s’han aportat a aquesta

fundació, que són, com vostè ha dit i jo també, Costa Nord i

Son Real, i l’altra cosa són les coses que són també propietat

del Govern i que es podran posar en valor en aquesta targeta

verda i que està previst que s’hi posin coses i espais d’Eivissa,

de Menorca, de Mallorca i de totes les illes. I precisament per

això hem d’iniciar converses els responsables de la fundació

amb els distints consells insulars per anar integrant el màxim

possible d’espais per donar el major valor afegit possible a

aquesta targeta. Per tant, no es preocupi que no només és una

cosa de Mallorca, sinó de totes les illes.

Palau de Congressos. Miri, vostè és d’Esquerra Unida,

d’Eivissa, però m’imagín que també està parlant aquí per

Esquerra Unida de Mallorca i de Menorca, i jo el que no li puc

garantir és un palau de congressos a Mallorca, un a Menorca i

un a Eivissa, això no li ho puc garantir, però digui si està a
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favor, almenys, d’un palau de congressos a Mallorca. És natural

que no el podrem fer a Menorca i a Eivissa, però escolti, no em

faci política d’això, és evident que no li podré fer un palau de

congressos a cadascuna de les illes, jo crec que positiu és ja, i

crec que s’ha de reconèixer, la feina que s’està fent perquè

almenys Mallorca el pugui tenir. I vostè aquí representa no

només Eivissa, representa també una formació política

important a Mallorca, com és Esquerra Unida, i m’imagín que

estan a favor d’un palau de congressos a Palma, a Mallorca, no

pot ser a totes les illes, ja ens agradaria, però no pot ser.

Inversions de l’ecotaxa a Eivissa. Sí, es faran, el que passa

és que hem de tenir un poquet de coneixement de què són els

pressuposts. Aquí en els pressuposts del 2005 no surten les

OPE que estan a Tresoreria a nom de l’INESTUR, reservades

a l’INESTUR, i que no estan encara pagades perquè no s’han

fet aquestes inversions, que és el que vaig contestar a la darrera

pregunta al plenari. Jo no puc pagar la plaça dels Bous

d’Eivissa, les expropiacions, si no estan fetes les expropiacions,

però tenim les OPE a Tresoreria, reservades a nom de

l’INESTUR, per pagar-ho quan estigui fet. I qui diu INESTUR,

diu la restauració de Can Portmany i les altres coses previstes,

que no les tenc ara aquí, en els pressuposts, però que estan

reservades als OPE de Tresoreria de l’INESTUR, a nom de

l’INESTUR, i, per tant, no es preocupi, que es faran, com es

faran altres inversions que estan pactades amb el Consell

Insular de Menorca, també derivades de recursos de l’impost,

i que no són aquí. Per tant, no vulgui fer d’aquest debat un

debat de territorialització, perquè no és un debat cert, aquí hi ha

inversions, a Menorca i a Eivissa, que no s’han pogut executar

durant el 2004 i no ha estat per culpa de la Conselleria de

Turisme, i jo no vull donar culpes a ningú, les hem reservades,

estan a Tresoreria reservades i es faran, són els recursos de

l’ecotaxa que s’han de fer.

I finalment, perquè en realitat no hem entrat molt en els

programes concrets. Miri, descentralització de la promoció. La

promoció turística quant a recursos, vaig tenir l’altre dia una

conferència sectorial a Toledo i era una cosa que l’acceptaven

tots els consellers i el mateix ministre, no s’ha transferit mai de

l’Estat a les comunitat autònomes, mai, mai no hi ha hagut uns

doblers que de l’Estat hagin anat a les comunitat autònomes per

fer promoció. La prova més evident és que existeix un

organisme nacional, que és Turespaña, que du la promoció

exterior d’Espanya i de les seves comunitats autònomes. El que

ha fet la comunitat autònoma amb partits del Partit Popular i

amb governs del pacte, del govern anterior, ha estat anar creant

un pressupost específic de promoció turística, l’ha anat creant,

i els consells i els ajuntaments també ho han anat fent en la

mesura de les seves possibilitats. Per tant, és difícil transferir

alguna cosa que no hem rebut mai, però així i tot nosaltres hem

dit i hem afirmat la nostra voluntat durant aquesta legislatura de

crear, perquè estam convençuts, i en això coincidesc amb vostè,

que el que ven no és Illes Balears, Illes Balears pot ser un

paraigües per a determinades qüestions, cada vegada menys,

però el que ven de ver és Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera, hi estam d’acord. I precisament per això estam fent

uns plans insulars de promoció a cada illa, i precisament per

això volem crear uns consorcis insulars amb participació dels

foments, dels consells insulars, del sector, dels ajuntaments a

cadascuna de les Illes, i que l’IBATUR hi faci transferències

concretes cada any. I aquest és el camí de la descentralització

pel qual nosaltres apostam. I ho hem deixat molt clar. En aquest

sentit, no és que no sigui el debat d’avui, és que jo crec que és

un debat que el Govern no hi renuncia, el Govern el té encetat

i l’està començant a construir.

I res més, crec que he contestat més o menys totes les

preguntes que s’han fet. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica,

Sr. Ramon? Té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, molt breument, Sr. President. Palau de Congressos, crec

que ho havia dit que estàvem a favor, hi hem estat abans i deia

que si hi hagués hagut més colAlaboració institucional s’hauria

començat a la passada legislatura, i no en demanam un a cada

una de les illes, deia que tot el que ha dit vostè se situa a una

illa.

Bé, dades contradictòries, diverses interpretacions sobre el

canvi de tendència, vostè ha d’anunciar això, dir que hem

canviat la tendència i que anam bé, però hi ha qüestions

contradictòries, no hi són, crec a cadascuna de les illes, vengui

a Eivissa a explicar això, que hi ha un canvi de tendència i que

ha millorat tot, i a veure a quanta gent convenç, a Mallorca les

coses han anat millor, però li assegur que dia rera dia, veient

qualsevol cosa, avui les dades d’atur de com han augmentat i

crec que, sincerament, ningú no li donaria la raó a vostè.

El tema de l’aigua, no hi ha hagut ni una queixa en els

mitjans de comunicació internacionals, bé, serà pel que es va

deixar fet pel pacte, serà per això, que es va fer molt, i això que

vostè no han hagut de patir una de les sequeres més grosses del

segle que va patir el pacte al principi, serà per això, vostès han

anunciat que farien 50.000 coses per resoldre d’una vegada el

problema de l’aigua que cada quatre o cinc anys el resolen

definitivament. Bé, si no hi ha hagut queixes pel problema del

pacte serà pel que s’han trobat fet de l’època del pacte.

I de depuradores no me’n parli, és que en som una mica

especialista, entre cometes, a la passada legislatura el Sr. Font

sempre s’adreçava a mi per criticar la consellera de Medi

Ambient, devia pensar, el Sr. Ramon li explicarà que la té

devora ca seva. Miri, la continuo tenint devora casa, continua

fent la mateixa pudor que feia abans, li assegur, i no se sap

quan es prendrà alguna determinació per millorar-ho, li assegur,

és a dir que aigua, en general, si està resolt ho està pel que es

va fer en l’època del pacte. I de depuradores de moment no en

vagin presumint.

Coses que s’han de posar en valor, com són les propietats

que estaven a Mallorca, la fundació aquesta famosa. Diu que

també hauran de mirar de posar-ne d’altres, a Eivissa, miri, jo

n’hi suggeresc una, el parc de Cala d’Hort si el recuperen, si no

el deixen reduït com el deixaren, a una extensió com la

d’aquesta sala, aproximadament, per exemple, però clar, amb

una mica de coherència i transversalitat d’aquesta que diu per

part del Govern.
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I perdoni, la fundació, jo un vot de confiança no l’hi don, no

passa res, vostès tenen majoria més que suficient per tirar-ho

endavant, a mi em sembla que no és una qüestió seriosa i estic

disposat a canviar d’opinió si al final es ves que sí que té algun

sentit aquesta fundació. Jo continuo pensant que simplement

havien de dir que farien alguna cosa quan retiraren l’ecotaxa i

s’han inventat això d’on no saben massa com sortir-se’n. Per

tant, no li don el vot de confiança, però com que té majoria més

que suficient, poden anar fent i si al final obtenen resultats, jo

li diré, Sr. Flaquer m’havia equivocat i tenia vostè raó. De

moment, continuo pensant el mateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Miri, jo crec que

vostè se’n durà una impressió equivocada i crec que molt

apartada en la realitat si insisteix en això, aquests no són uns

pressuposts de Mallorca, són els pressuposts de la Conselleria

de Turisme per a les Illes Balears, l’única acció específica a

què jo he fet referència allà on vostè em podrà dir que no hi ha

el mateix a Menorca i a Eivissa, és el Palau de Congressos. Per

tant, no faci política ni demagògia d’aquest tema. Hi ha

inversions de l’ecotaxa a Eivissa i a Menorca, hi haurà

actuacions promocionals a Eivissa i a Menorca. Li he dit a la

primera intervenció la voluntat d’estendre les xarxes

cicloturístiques i els itineraris a Eivissa i a Menorca; per tant,

no continuï per aquest camí perquè crec que no contribueix a

un debat honest i sincer, perquè no és cert. L’única actuació

concreta de Mallorca és el Palau de Congressos, tota la resta,

... perdoni, demostri’m vostè on és això que vostè diu, que no

és cert.

Canvi de tendència, podríem discutir tot el que vostè vulgui,

però aquí hi ha unes dades que segueixen una sèrie, i el que és

evident és que el 2004 es tancarà molt millor que el 2002 i que

el 2001. Per tant, vostè podrà discutir-ho, podrà groc, vermell,

blau, verd, com vostè vulgui, però enguany hauran arribat, de

gener a setembre han arribat un 17% més que el 2002, ho

vesteixi com vulgui, però és una evidència, i les evidències no

es poden discutir, cauran millor o pitjor, però no es poden

discutir.

Depuradores. Miri, sí, val més que no en parlem, de

depuradores, perquè si vostè pretén que en 15 mesos d’aquest

govern, i supòs que el conseller de Medi Ambient ahir ho

degué explicar, arreglem la paralització de 4 anys de govern,

realment és certament injust, en 4 anys no feren res en

depuradores, res, ni en construcció de noves depuradores, ni en

manteniment ni en reposició necessària de les depuradores

existents. Això és una altra cosa que fins i tot els seus batles,

fins i tot els batles que no són del Partit Popular avui ho

reconeixen, que efectivament en 4 anys no es va fer res, no es

va canviar ni una anella d’una màquina. No, no, ja pot riure.

Per tant, en podem parlar, no som jo que ho hauria de fer, però

és evident que en depuradores hi ha llaçada una inversió de

noves depuradores, de manteniment i de reposició, que farà que

una altra vegada puguem tenir les platges i les aigües en les

condicions que tots necessitam i no en les condicions que les

deixaren ara fa un any i mig. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara, en nom del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència

del Sr. Conseller i dels càrrecs que l’acompanyen per

assessorar-lo en cas que sigui necessari.

Bé, algunes de les coses que teníem amb un interrogant en

el pressupost, vostè mateix ja les ha aclarides o almenys les ha

anunciades en la seva primera intervenció i intentaré seguir el

mateix ordre que vostè ha marcat a la primera intervenció, i dir-

li que precisament el que teníem pendent de demanar era

notícies sobre la Fundació Balear per al Desenvolupament

Sostenible i sobre el Palau de Congressos. Vostè ja ha dit que

són els dos projectes estrella però que no figuren al pressupost,

nosaltres trobàvem que era una llacuna que, com a mínim,

s’havia d’explicar, i vostè ho ha fet. 

Però, si em permet li faré una sèrie de preguntes que han

vengut motivades per la seva intervenció. Jo crec que aquesta

Fundació Balear per al Desenvolupament Sostenible ja tenim

moltes ganes, jo personalment i el grup i supòs que tots els

diputats que no sabem exactament com anirà això, tenim moltes

ganes de conèixer-la en profunditat, perquè fa un any i mig que

en parla i encara en sabem ben poca cosa. Això quasi sembla

una pelAlícula de suspens, perquè anuncien coses però realment

no veim aquesta fundació què és el que farà, només en tenim

dues notícies: una que és la línia de productes que ha de posar

en venda, i l’altra el que és la tarja verda. No hi ha cap tipus

d’inversió ni cap tipus d’explicació de tot això. Vostè ja ha dit

que vendrà el gerent i que ho explicarà i, per tant, l’esperam a

veure si ens aclareix algunes coses.

Tal vegada és que no tenc la informació que toca i li deman

que vostè m’ho aclareixi, vostè ha dit que les aportacions que

hi havia en aquesta fundació són dues, el Govern balear que hi

ha aportat patrimoni, Costa Nord i Son Real, i l’aportació

econòmica, el líquid, ve per part de les entitats financeres.

Costa Nord i Son Real ja formen part d’aquesta fundació,

aquests dos espais ja els gestiona la fundació, des de quan?,

podria explicar una mica, no vull dir que ens hagi de donar la

memòria aquí, però si ens podria fer arribar una memòria de les

actuacions i de les coses que s’han fet en aquests espais des que

la fundació els gestiona. Aquesta és una de les coses que

m’agradaria saber.

De la construcció del Palau de Congressos evidentment

haurem d’esperar perquè hi ha un endarreriment important

quant a la seva construcció, ja que hi havia a la passada

legislatura uns projectes fets i unes actuacions fetes que s’han

endarrerit i, per tant, si estan aquesta legislatura ens podrem

felicitar, però difícilment poden estar, cosa que creim que és
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interessant que es pugui fer perquè hi ha molts de sectors que

consideren important que això es dugui a terme.

Quant al pressupost de la Conselleria de Turisme, secció 12,

crec que no fa falta entrar-hi molt, perquè aquest pressupost

està fet generalment per donar suport a les dues empreses que

són les que desenvolupen les activitats principals de la

Conselleria de Turisme que són promoció i ordenació, no?,

però tant de la Secretaria General Tècnica com dels Serveis

Generals són dues seccions o dos programes que són necessaris

per donar suport, per tant no hi entraré. 

El que sí m’agradaria, crec que vostè n’ha parlat, però no

m’ha quedat clar és, en el programa 751C, d’ordenació del

sector i de redefinició, hi ha en el capítol IV i en el capítol VII

dues transferències que són les novetats d’aquest pressupost en

relació amb el de l’any passat, si els comparam, que són la

transferència a l’Institut d’Estratègia Turística, que ja ho ha

explicat, perquè és un element nou, i una altra que no m’ha

quedat clara, per això li deman, que va a consorcis participats

per la comunitat autònoma?, en el capítol IV són 400.000 euros

i en el capítol VII, que és la quantitat important són 4.762.000,

a veure on va això, perquè no m’ha quedat clar, no sé si ho ha

dic, però quins són aquests consorcis i quina activitat o quina

funció tenen.

Quant a IBATUR veim que hi ha un lleuger augment, un

15% d’augment a tot el pressupost de la conselleria, i la part

més important d’aquest augment va a promoció, són

aproximadament 5 milions, i a ordenació 2 milions. Aquest

gran augment de promoció continua en la línia del pressupost

de l’any passat que ja va ser allà on hi va haver l’increment més

gros del pressupost, que no sé si va passat de 12 a 18, em

sembla recordar, no estic segura, perquè crec que també hi va

haver un important augment, però el que veim és que els

objectius són pràcticament els mateixos, els grans

esdeveniments per promocionar són pràcticament els mateixos,

millor dit, no són els mateixos perquè hi va haver el campionat

mundial d’escacs, que no hi és, evidentment, perquè les coses

canvien, però la veritat és que no veim una justificació a aquest

gran augment amb els objectius, no sé si encara no els tenen

clars perquè esperen les ofertes o les oportunitats que venguin,

però la veritat és que crec que el que venen és més del mateix.

No veim que hi hagi uns objectius que mereixin molt la pena.

Veim que, i aquesta és una pregunta que li faig, i en aquest

cas aniré al revés del Sr. Ramon que m’ha precedit, en els

objectius d’IBATUR, quan parla de signatura de convenis de

colAlaboració amb els consells insulars per al desenvolupament

d’actuacions de promoció turística, té molt clares quines han de

ser les actuacions amb els diferents consells de Menorca i

d’Eivissa, el Festival de jazz, Amics de l’òpera de Maó, Cavall

de raça menorquina, Moda Ad-lib, i en canvi no en veim cap

amb el Consell de Mallorca, a veure si ja té algun conveni

signat o preparat o si pensa que a Mallorca no hi ha de fer res.

És una pregunta que també li faria.

Per la resta, veim que continua amb l’Hivern a Mallorca,

amb la Mostra de cuina, amb la Temporada de ballet, el

Cinturó ciclista, Festival de Pollença, que són coses

tradicionals i no veim cap novetat que mereixi la pena

mencionar.

Quant a l’Institut d’Estratègia Turística teníem un

interrogant posat a les inversions de la millora de l’entorn

turístic, veim que hi ha unes quantitats molt concretes quant a

rutes cicloturístiques, itineraris culturals, sa Coma d’en Vidal,

per cert, també li demanaria si té un conveni signat amb el

Consell de Mallorca pel tema de la Ruta de pedra en sec, ja que

aquesta va ser una iniciativa del Consell de Mallorca i és qui ho

va posar en marxa i té la major part dels refugis de muntanya,

veim que és un pressupost modest per poder posar en marxa sa

Coma d’en Vidal. I per al que no hi ha cap quantitat prevista és

per als projectes iniciats, que són Can Serra, Son Real, Can

Fàbregues i el quarter d’Intendència, ens agradaria saber si aquí

hi ha alguna actuació concreta o simplement hi ha la intenció

d’anar-hi fent petites inversions o cap, o simplement encomanar

projectes. A veure què en pensa fer d’aquest temes.

Amb el tema del Pla de desestacionalització turística ens ha

dit que hi ha una part del pressupost general que és per pagar,

si no ho he entès malament, per pagar interessos, i encara el pla

en si està per concretar-se, que hi ha projectes presentats,

m’agradaria saber si vostè ens pot donar alguna pista de què

seran, perquè realment no sabem què és el que s’ha presentat i

què és el que té més o menys una certa garantia de tirar

endavant.

Aquestes són les preguntes que li faria en principi i li

agrairia que em contestàs. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula el Sr. Conseller

per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Sra. Vadell, bé, jo crec que de la fundació he expressat el meu

compromís, el meu desig que pugui venir un dia el gerent i

expliquem amb tot el detall necessari els projectes que en

aquests moments es desenvolupen. La fundació es va constituir

el juliol del 2004, és a dir, parlam de fa quatre mesos, ha passat

l’estiu per enmig, en aquests moments començam a dissenyar

totes aquestes qüestions i els demanaria, com he fet abans amb

el Sr. Ramon, un poquet de paciència, aquest vot de confiança

que el Sr. Ramon no volia donar, però que jo seguesc reclamant

a la resta de grups parlamentaris.

Efectivament, Costa Nord i Son Real estan aportats per part

del Govern i la fundació i per tant en aquest mateix moment

estan ja gestionats Costa Nord per la fundació i Son Real

també, Son Real és titularitat de la fundació, el que passa és

que en aquests moments hi ha un conveni amb l’INESTUR

perquè hi havia unes partides econòmiques a l’INESTUR que

s’havien de destinar a la rehabilitació, a la reforma d’aquest

espai que en aquest moment, a través del conveni amb la

fundació, durem a terme. Clar, una memòria de totes les

activitats que ha duit fins ara la fundació si que no la tenc aquí,

però jo estic convençut que el dia que pugui comparèixer el

gerent a explicar-ho, doncs podrà donar tota casta

d’explicacions.



604 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 26 / 4 de novembre del 2004 

 

Del Palau de Congressos només fer-li una petita

puntualització, no hi havia cap projecte; hi havia, efectivament,

una reforma del Pla general d’ordenació urbana de Palma, però

projecte concret del que fos el Palau de Congressos no existia;

en aquests moments estam en el concurs d’arquitectura que ens

podrà permetre identificar un projecte, però projecte concret de

Palau de Congressos no en teníem, no n’ha existit mai, almanco

que jo conegui.

Les partides aquestes que me deia, del programa 751C, del

capítol 4 i del capítol 7; el capítol 4 són aquests 500.000 euros

que me deia, són el pagament dels interessos precisament de la

inversió d’aquest Pla de desestacionalització turística que me

comentava al principi, la partida 44.300, me pareix que es

referia a aquesta; són els interessos que s’hauran d’anar pagant

al Pla de desestacionalització.

I quant a la partida 74.300, que me pareix que és l’altra que

m’ha demanat, són les anualitats corresponents al Pla mirall

que van a consorci, que venen pendents ja d’anys o venen ja

arrossegades d’anys anteriors.

Quant a l’illa de Mallorca que me comentava de l’IBATUR,

si s’han previst convenis amb Menorca i amb Eivissa, dir-li que

també; que amb Mallorca hi ha convenis de promoció amb el

Consell Insular de Mallorca, enguany ja n’hi ha hagut, n’hi

haurà també per a l’any que ve; igual que hem fet amb Menorca

i amb Eivissa. Amb l’INESTUR, també moltes de les qüestions

que vostè comentava, miri vostè la diferència que hi ha entre la

seva intervenció i la del Sr. Ramon, el Sr. Ramon es queixava

que no es feia res fora de Mallorca i vostè es queixava de tot el

contrari, no, vull dir, no es queixava sinó que me deia a veure

si podia concretar un poc més les inversions a Mallorca; hi

haurà efectivament per a promoció un conveni específic amb el

Consell Insular de Mallorca, també n’hi ha amb el Foment de

Turisme. I quant a INESTUR hi ha tota una sèrie d’actuacions

que es fan també en colAlaboració amb ell.

El tema de sa Coma d'en Vidal, que és una finca que he

explicat abans que s’hi fan unes inversions, entra també dins tot

el que és això de la ruta de pedra, en ser aquí per tant dins

aquesta perspectiva es pot conveniar perfectament amb el

consell insular.

M’ha demanat també per les inversions previstes a

determinats immobles que varen ser adquirits. En aquests

moments estam en converses bàsicament amb l’Ajuntament de

Palma i la Comissió Insular de Patrimoni, perquè hi ha una

sèrie d’immobles que tenim alguns problemes concrets i

puntuals de la llicència, perquè hi ha a qualcun d’ells elements

patrimonials que s’han de conservar, però bé, són bàsicament

en aquests moments actuacions conservadores, reparadores i

d’intentar posar amb les millors condicions possibles tot aquest

patrimoni. Després haurem de cercar més endavant, no hi ha en

aquests moments previsió pressupostària, quina finalitat i quins

usos es donarà a aquests immobles; estam parlant amb

l’Ajuntament de Palma, amb el consell insular, amb altres

conselleries per veure si podem arribar a qualque tipus d’acord

per poder donar un ús i una sortida a aquests immobles.

I la darrera pregunta que m’ha fet és del pla de

desestacionalització i dir-li que són més de 50 projectes, llevat,

si no record malament, de dos o tres ajuntaments, tots els

ajuntaments han presentat projecte. La nostra voluntat, hi ha

una comissió assessora, una comissió tècnica que avalua

aquests projectes; jo pens que entre aquesta setmana i la que ve

podrem ja treure les distintes resolucions; és que tots els

ajuntaments puguin rebre aportació i subvenció. I clar són,

quasi tots, bé, tots encaixen, uns més que els altres, en la

filosofia desestacionalitzadora del decret, però en aquests

moments jo no tenc la relació, des d’instalAlacions esportives,

instalAlacions culturals, petits auditòriums a zones turístiques,

millora de cascs urbans, construcció de museus a determinats...,

hi ha una varietat molt grossa perquè ha estat la lliure iniciativa

dels ajuntaments la que ha prevalgut en aquest cas i des del

Govern de les Illes Balears hem intentat en aquest sentit, poder

donar una línia als ajuntaments perquè puguin fer feina en

aquest sentit. Jo en aquest moment no tenc el detall de tots els

projectes que s’han presentat, però van un poquet en aquesta

línia d’infraestructures culturals, esportives, d’embelliment, de

passejos per a vianants, etcètera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Vadell té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, amb les explicacions que ha

donat el Sr. Conseller, i podrem repassar totes aquestes

partides, i segurament tendrem més ocasions per poder debatre

aquests pressuposts amb més concreció i presentar les esmenes

que considerem oportunes des del nostre grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula el Sr. Alomar, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, primer de tot

donar la benvinguda a vostè mateix i a tot el seu equip per

aquesta compareixença. Agrair-li ja les explicacions que ens ha

donat.

Jo venia preparat per parlar una mica de filosofia, perquè

l’any passat no vàrem poder parlar de números i enguany

resulta que parlam de números, m’intentaré adaptar a la

circumstància. De totes maneres, parlam de números i perquè

consti al Diari de Sessions i no per encetar una polèmica o un

debat, perquè no crec que sigui el debat d’avui, sí que

m’agradaria deixar constància que a l’any 2001 va ser l’any que

hi va haver rècord d’ingressos per turisme en aquestes illes. És

a dir que l’any 2001 com a mínim pel que fa referència als

ingressos per a, la despesa turística, va ser un any rècord; que,

a més, efectivament, va ser un any que va tenir un 1,5 menys

d’arribada de visitants de l’any anterior i que per tant jo, és a

dir, i no és per entrar en polèmica, perquè en tot cas podríem

debatre un altre dia, crec jo que el 2001 era un any que era
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exemple de bon comportament, segons el meu criteri, és a dir,

menys turistes més ingressos, anam bé, creia que era un bon

any. Efectivament, l’any 2001 vàrem tenir una desgràcia, no

només en aquestes illes, sinó a nivell de tot el món, que va ser

l’11 de setembre, que aquesta setmana i tot encara en pagam les

conseqüències, no ho valor ni positivament ni negativament,

dic que pagam conseqüències; perquè tampoc no és el tema del

debat d’avui.

Vostè ha expressat que l’objectiu màxim era garantir la

competitivitat de les empreses, és a dir, és un objectiu que

evidentment és lloable i que és un objectiu important per a

qualsevol administració i jo no li negaré que aquesta sigui una

part important. Dins la memòria jo havia entès, havia pensat

veure que també un dels objectius era la qualitat de vida dels

nostres ciutadans. M’agradaria que aquest aspecte, dins el que

és un turisme modern fos un dels aspectes que pogués regir i en

certa manera orientar les polítiques turístiques perquè, sobretot,

parlam d’una època en què hi ha uns indicadors que ens diuen

que hi ha una minva de rendibilitat de les empreses, però

sobretot, que és a aquest que me referia, hi ha una disminució

de llosc de feina durant temporada alta, i això és una de les

qüestions que haurien de ser preocupants. I en aquest sentit la

qualitat de vida dels nostres ciutadans, la qualitat dels llocs de

feina i en definitiva, el que s’entén, és a dir, el benestar de la

nostra ciutadania que és la que realment ens vota i a més paga

els imposts, hauria d’estar com a primer objectiu de qualsevol

política. No dubt que vostès ho tenguin en compte, però sí que

a l’hora de fer una anàlisi i d’explicar quina és la política d’un

objectiu, crec que aquest per part meva és obligació posar-ho

damunt aquesta taula.

En qüestió ja de temes molt més concrets que ens ha anat

plantejant, a la memòria jo veig que es dóna bastant

importància al Consell Assessor de Turisme de les Illes

Balears, en canvi a la seva explicació ens ha parlat del Pla de

desestacionalització turística; ens ha dit que hi havia una

comissió tècnica; ens ha dit que era una de les seves apostes

importants de cara al futur i m’agradaria demanar-li, i si la

contesta és negativa, com a mínim fer-li la reflexió, si no seria

bo que el Consell Assessor de Turisme on hi ha una àmplia

representació de la societat fos l’organisme que opinàs damunt

el Pla de desestacionalització, de la mateixa manera que ho feia

damunt els projectes que es derivaven de l’ecotaxa.

Evidentment aquell Consell Assessor de Turisme de fa uns anys

era molt més ampli que el Consell Assessor de Turisme d’ara,

i que, per tant, jo entenc que podria ser molt més eficaç quant

que podia representar de forma més àmplia l’opinió.

Però li demanaria això, i a més, ja que parlam d’aquesta

qüestió i que vostès ho posen damunt la memòria com a un

element important, a veure quantes reunions ha celebrat el

Consell Assessor de Turisme, si vostè se’n recorda, després de

la darrera reunió en què es va decidir canviar els projectes de

l’ecotaxa per uns altres projectes. És a dir, quantes n’han tengut

durant aquest any en definitiva el Consell Assessor de Turisme

de reunions, per veure si realment té el suport i la importància

que vostès li donen o li donen la importància real, la mateixa

importància que li donen damunt la memòria per escrit.

M’ha preocupat una qüestió, que vostè quan parla també del

mateix pla de desestacionalització, parla que dins els

pressuposts fa una referència a endeutament; jo voldria saber

qui, ja li faig fer una pregunta en el seu dia en el Ple, a veure

qui és que realment s’endeuta, s’endeuten els ajuntaments,

s’endeuta el Govern? M’agradaria que ens pogués explicar

aquesta qüestió.

En relació amb el que és la fundació de desenvolupament

sostenible, ha contestat una part a la intervenció anterior, però

m’agradaria que ens concretàs realment quina és la

transferència que li ha fet, de la finca de Son Real i de Costa

Nord a la fundació? Exactament passen a ser propietat de la

fundació, la propietat és una cessió d’ús? Exactament si ens pot

precisar aquest tema.

Ha parlat que era difícil fer previsió d’ingressos, però

m’agradaria, si pogués, que ens fes un avanç de previsió, abans

que comparegui amb el gerent en el seu dia aquí, quant a

ingressos per línia de productes, venda de productes, ingressos

per la Targeta Verda, quines previsions tenen, a pesar que

siguin unes previsions genèriques, li agrairia.

M’ha dit, quan parlava de la fundació desenvolupament

sostenible que segurament, o es podia haver equivocat, jo crec

que s’ha equivocat, però de totes maneres demanava

colAlaboració, la tendrà, com ja li he dit moltes vegades perquè

tiri endavant. No hi ha res dolent darrera la fundació, vostè me

deia; evidentment, no crec que hi hagi cap delicte ni molt

manco, no és això, però sí que li diré que hi ha una cosa que en

certa manera és una mica perversa, la fundació es diu de

desenvolupament sostenible i les aportacions són d’entitats

financeres que les han llevat de les seves inversions socials.

Detreure inversions socials per dur-les a les mediambientals les

entitats financeres, no és un exemple de sostenibilitat, és a dir

que hi ha una certa perversió darrera aquesta fundació i

aquestes aportacions. Però de totes maneres vostè ha dit que en

parlaríem i en parlarem més endavant.

Quant a l’IMET, a aquest programa d’inversions que vostè

ens explicava d’INESTUR, m’agradaria que ens confirmàs,

també n’ha parlat, però m’agradaria que ens confirmàs a veure

si aquí, en el pressupost d’INESTUR, és a dir, en el pressupost

que ens explica vostè avui, hi surten les inversions com ens

deia de sa Coma, de cas Català, de can Serra, etcètera, a veure

si aquestes inversions queden reflectides dins aquest

pressupost, dins aquests 3.400.000 euros que vostè

assenyalava.

M’agradaria també, perdoni que li torni una mica enrera

però és que he anat agafant i per ventura no li dic de forma

ordenada, m’agradaria que ens pogués explicar una mica més

allò dels productes estrella. Ha parlat de productes estrella, ha

parlat d’una partida concreta, no ha parlat de partida concreta

i per tant jo li demanaria a veure si també ens podria explicar

els productes estrella quines partides concretes hi ha.

Ens ha parlat de plans d’excelAlència, també li agrairia que

me pogués especificar una mica més detallada la partida que ha

fet referència als plans d’excelAlència, el pla mirall i el pla de

desestacionalització turística, ...

(Algunes rialles i remor de veus)
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... l’any passat me varen dir que m’havia passat de sis o set

minuts, esper que no cridin l’atenció avui, bé. De la partida que

ens ha parlat, que feia referència als plans d’excelAlència, dins

aquesta mateixa partida em sembla que hi ha la

desestacionalització turística; és a dir, aquest pla, el pla que

m’explicava, jo no sé si vaig equivocat, i la continuïtat del Pla

mirall. A veure si me podria desglossar aquesta partida en

aquestes tres parts, si és que la té. És a dir, què és el que va a

desestacionalització, què és el que va a plans d’excelAlència i el

que va a Pla mirall, que és el que va dins la partida. M’he

explicat?

Dels plans d’excelAlència, no ha fet referència al pla

d’excelAlència de Sant Lluís, que ni és a la memòria, jo me

pensava que hi havia un pla d’excelAlència a Sant Lluís. I el pla

de Sóller a veure si també, me contesti. De totes maneres el pla

de Sant Lluís idò haurà anat molt ràpid, perquè aquest no ha

durat quatre anys, tres anys, idò passa molt aviat el temps.

M’agradaria que dins la memòria, no n’ha parlat, però

m’agradaria que ens especificàs una mica més, com li deia dins

la memòria parlen d’un sistema integral d’informació turística,

m’agradaria que m’explicàs a què consisteix aquest sistema

integral d’informació turística i quin reflex té en els

pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alomar, per a la seva informació, ara l’inform que té

exactament complert el temps. Per tant, a partir d’ara vagi

concretant.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Ara he d’anar més aviat idò. Li demanaria que me fes algun

comentari quant a dues qüestions: vostè ha parlat i, a més, en

parla a la memòria, sobre que vol donar una imatge de

destinació turística, de destinació cultural i esportiva a les Illes

Balears. Ens especifiqui una mica més quins són els projectes

que té d’aquesta dimensió cultural cap a fora i sobretot tenint

en compte a veure si el Govern, si vol cuidar aquesta imatge,

està preocupat o no està preocupat per qüestions com per

exemple s’Hort del Rei i tot l’impacte que hi ha damunt el

patrimoni cultural d’aquesta ciutat.

M’agradaria també que me digués quins són els grans

esdeveniments que pensa dur a terme, perquè els que ens ha

marcat són esdeveniments que ja es feien habitualment; l’any

passat ja en parlava, enguany en tornen parlar, però en canvi no

en veim de nous que es puguin, o sigui com a novetat, donar-li

tanta importància en aquest capítol com a novetat perquè es fa

el que s’ha fet tradicionalment. M’agradaria que m’explicàs, si

m’ho pot explicar, dins la memòria on posa un nou enfocament

del CITTIB, quin és aquest nou enfocament.

M’agradaria que m’explicàs, dins la memòria no fa

referència per a res al que és turisme individual, turisme

independent. No fa referència per a res a campanyes de

promoció, vostè m’ho anava a explicar, m’agradaria però que

ho desenvolupàs una mica més. I veure si aquests 4.200.000

euros que té prevists li serviran per a tot el que la memòria

explica; és a dir, promoció amb majoristes de viatges,

campanyes de promoció, etcètera, m’agradaria que ens parlàs

una mica més.

En relació amb la promoció a les diferents illes, la

Vicepresidenta parlava de descentralització, vostè ha parlat de

conveni; després ha parlat de descentralització, però

m’agradaria saber, ha parlat de fer, que hi havia uns grups a

cada una de les illes, ja existien aquests grups abans a

cadascuna de les illes per definir quina és l’estratègia de

promoció de cadascuna d’elles, però m’agradaria que també

aprofundís una mica més i a veure si els convenis, que és una

fórmula tradicional que s’havia utilitzat fins ara, són una

expressió de la descentralització. I si són una expressió de la

descentralització quina diferència hi ha entre els convenis que

es firmen ara i els que es firmaven fa una sèrie d’anys.

De forma també telegràfica, m’agradaria saber quins cursos

de direcció hotelera tenen prevista a l’escola d’Eivissa que, per

cert, no surt a la memòria, surten totes les illes, però no surt a

la memòria l’escola de, no, perdó, el que no surt a la memòria

és Un Hivern a Eivissa, o les actuacions d’Hivern a Eivissa,

que m’agradaria saber si ho duen a terme.

Parlen de la moda Ad-lib però no parlen de les altres

actuacions a Eivissa.

I en definitiva aquestes són les qüestions i si qualcuna ha

quedat ja la parlaríem en els cinc minuts que tendrem més per

intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Diputat, si no contest a qualcuna no es pensi que no li vull

contestar, és que no he tengut ni temps de vegades d’apuntar-

les i per tant a la rèplica, si me torna insistir, veurem si entre

tots podem aconseguir la informació.

I no hem anat tan girats, perquè al final ha estat un poquet

allò de l’any passat, partida per partida i veure on anàvem. Bé,

me deixi també, jo no tenc les dades del 2001 i per tant no tenc

perquè discutir el que vostè diu, però miri, me serveix, no hi és

ara el Sr. Ramon, però una cosa molt clara, si no ho record

malament també el 2001 no hi havia l’impost i va ser l’any de

més ingressos turístics, com vostè ha dit, a la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Però ja hem dit que no era el

debat d’avui, però perquè vegi com sense impost també és

possible crear el màxim nivell d’ingressos turístics a la

comunitat autònoma.

Anem al que anàvem, jo estic completament d’acord amb

vostè i li dic amb tota sinceritat, amb el tema que el turisme ha

de servir també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans

d’aquestes illes. A més jo crec que això és un fet, jo crec que

ningú pot discutir avui que la qualitat de vida dels ciutadans de

les Illes Balears, amb les renúncies que s’han hagut de fer com

a conseqüència del desenvolupament turístic, de tranquilAlitat,
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de comoditat, de tot el que vulguem, jo crec que vostè i jo

coincidirem que ha millorat substancialment la qualitat de vida

dels ciutadans i per tant és important marcar-ho també com a

objectiu. De fet, jo crec que quan parlam que un dels objectius

més importants és garantir la competitivitat per mantenir i crear

nous llocs de feina, al cap i a la fi, quan parlam de llocs de

feina parlam, d’una manera o altra, dels llocs de feina per als

ciutadans.

És ver que aquest ha estat un any atípic quant a l’ocupació

laboral, vostè parlava de temporada alta, però les darreres

dades del mes d’octubre també parlen d’un mes rècord en

creació de llocs de feina a les Illes Balears. Per tant, a mi

m’agrada el debat perquè crec que és un debat que entre tots

podem aportar i jo l’únic que vull dir, i amb això tanc i entr en

els temes que vostè me deia, és, jo crec i per ventura

m’equivoc, però sí que crec que començam a recuperar, jo no

sé si molt o poc, però tenc la sensació, comparant a més amb

altres destins competidors nostres, com són Canàries, com és

Andalusia, que nosaltres estam ja en una situació de començar

a créixer en una línia ascendent i ells estan, contràriament, en

una situació més difícil que la nostra, almanco enguany. I ja

està, jo crec que el debat d’avui no és un debat d’estadística ni

de situació turística, sinó que és un debat de pressuposts.

Miri, el Consell Assessor l’hem ampliat recentment, hem

incorporat més membres dels sindicats, hem incorporat també

altres associacions, i me passen ara mateix una nota de què s’ha

reunit tres vegades, no sé si la nota és correcta, però he de

presumir que sí.

El Pla de desestacionalització vostè me plantejava la seva

inquietud quant a l’endeutament. No, l’endeutament ha de ser

o de l’INESTUR o dels consorcis, que es crearan, perquè quan

són superiors a 750.000 euros els projectes que es fan, es farà

via consorcis amb els ajuntaments, però la nostra pretensió ha

estat que, en funció de la quantia del projecte, poder aportar el

màxim als ajuntaments perquè els ajuntaments no hagin de

recórrer a endeutament en aquest sentit. Quan el projecte ha

estat molt gran, un projecte d’envergadura, doncs sí que hem

hagut de fer un consorci on nosaltres aportam una quantitat i

via consorci es procedirà a aquest endeutament amb els

ajuntaments. Però jo li he de dir que una part important dels

ajuntaments no hauran de recórrer a l’endeutament, perquè el

cent per cent es farà a través de l’INESTUR o a través d’un

consorci, però allà on l’ajuntament tengui una participació molt

petita.

Fundació Desenvolupament Sostenible Illes Balears,

efectivament són propietat del Govern, estan escripturades les

donacions de Son Real i Costa Nord a la fundació, i dir-li que

en el moment que la fundació en concret, que és de naturalesa

mixta, pública, per tant, es dissolgués, desaparegués, això

retornaria immediatament a patrimoni de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Per tant, hi ha una aportació

patrimonial amb escriptura pública, però, com qualsevol

fundació on hi participa una administració pública, i tal com

marca la Llei de fundacions, en el moment de la dissolució tots

aquests béns reverteixen a la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

Previsió d’ingressos d’aquesta fundació. No, jo m’estim

més esperar un poquet més, a veure enguany, dins aquest any,

dins aquest període serà complicat perquè les compareixences

dels pressuposts estan copant les compareixences aquí la

tramitació dels pressuposts, però m’estim més que hi pugui

haver una compareixença específica amb el gerent perquè

pugui explicar on és cadascun d’aquests projectes i si pot fer

qualque tipus de previsió d’ingressos en relació amb cadascun

d’ells. Jo estic convençut, per altra banda, que les entitats

financeres no deixaran de fer les seves inversions socials.

Les inversions de sa Coma den Vidal, de cas Català, estan

efectivament dins aquests 4 milions de l’INESTUR, estan dins

això.

Els productes estrelles IQT són, nosaltres hem fet un pla de

qualitat on hi ha un pla de qualitat per a l’entorn que,

bàsicament, afecta municipis; un pla de qualitat en els

allotjaments que en aquest moment és el que estam ja perfilant

i definint, i un pla per a l’oferta complementària, que és el que

està més avançat amb més de 300 empreses ja adherides, que

és el de restauració. Però n’hem d’anar fent de golf, de ports

esportius i d’altre tipus d’oferta. Els productes estrella el que

pretenen ser els productes concrets, molt específics, dirigits a

segments i a (...) de mercat que també tenguin un pla de qualitat

específic, i per poder accedir a aquest producte estrella i a la

diferenciació, via comercialització, d’aquest producte estrella,

s’acompleixin també unes normes específiques de qualitat,

marcades per l’Institut de Qualitat Turística.

El desglossament del Pla d’excelAlència, el Pla mirall i el

Pla E. Bé, en el pla de desestacionalització hi ha efectivament,

crec que són 400, bé, en el Pla mirall hi ha la partida 74.300

que m’imagín que és la que vostè comentava; hi ha els

3.463.990 a Mallorca; la de 808.764 és Menorca, i la de

489.310 és a les illes Pitiüses. Quant als plans d’excelAlència

són les partides: a Mallorca hi ha 527.347; a Menorca, que ha

acabat el seu pla d’excelAlència, no hi ha res, i a les Pitiüses hi

ha 800.000, més 100.000 que és la primera previsió de la

primera anualitat que tenim per al nou pla d’excelAlència

d’Eivissa ciutat de patrimoni. I després hi ha 1.251.000 i

busques, que és el consorci de rehabilitació integral de la Platja

de Palma, i tota la resta ja són les previsions de l’endeutament

per al tema del Pla de desestacionalització turística. No sé si

amb això li ha quedat més o manco contestat, en qualsevol cas,

en acabar la comissió, també damunt els pressuposts li puc

explicar amb més detall.

Me comenten que, efectivament, Sant Lluís i Sóller i Platja

de Palma ja no tenen prevista anualitat perquè estan acabats.

El sistema integral d’informació turística, el que es pretén

és a través del CITTIB, doncs intentar, i en colAlaboració,

sobretot en aquest cas, amb el ministeri, intentar aconseguir una

cosa que sabem que és difícil, que és poder aconseguir, i això

ho vàrem parlar també a la darrera reunió de la Conferència

Sectorial de Turisme, allà on tots ens queixàvem i tots supòs

que amb raó, tant nosaltres com el ministeri, aconseguir uns

sistemes d’informació turística que ens permetin saber, amb

dades homogènies i amb dades que no ens condueixin i no ens

indueixin a la confusió i a l’equivocació i a l’error continu entre

les distintes administracions; és el que pretén el CITTIB a
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través d’aquest sistema integral, que ens permeti anar el més

coordinats possibles amb l’administració de l’Estat, amb els

consells insulars i amb totes quantes administracions puguin fer

actuacions de recopilació o de recull d’informació turística.

Esdeveniments culturals i esportius. Bé, jo crec que els

esdeveniments esportius són coneguts, tenim en aquest moment

ja consolidat i per a l’any que ve encara amb molta més força,

perquè s’acostarà molt més al nou calendari internacional de

golf el Mallorca Clàssic; tot el tema de la vela del Princesa

Sofía, de la Regata Breitling, tot el tema del ciclisme amb la

Volta a Mallorca i la Challenge; bé, la Marató Internacional

Palma de Mallorca que ha començat enguany i que esperam

que també continuï l’any que ve. És a dir, tota una sèrie

d’esdeveniments, li he dit els més significatius, però n’hi ha

molts d’altres relacionats amb el ciclisme, amb el pàdel, amb el

tennis, que el que pretenen és, precisament, fer de les Illes

Balears un centre de referència quan es parla de grans

esdeveniments esportius. En aquests moments vostè sap també

que parlar en previsió és complicat, el 2005 aniran sortint

esdeveniments que per ventura hem de tenir les previsions i

l’agilitat i la flexibilitat pressupostària suficient per poder-hi

accedir.

Quant a cultura, tenim, a més de tot el que es fa amb els

Hiverns a Mallorca, Eivissa i Menorca, que aprofit per dir que

l’Hivern a Eivissa no està per ventura, és un error damunt la

memòria, però tant amb el Foment com el Consell, la previsió

de l’Hivern a Eivissa sí que és una previsió per a nosaltres. I

dins el que és cultura, a més d’aquestes actuacions que hi ha

dins l’Hivern a Mallorca, a Eivissa i a Menorca tot l’any, hi ha

la temporada de ballet, el Festival de Pollença, el Festival

Chopin de Valldemossa, el Festival de Jazz a sa Pobla, el

Festival de Cinema de Mallorca i d’altres esdeveniments que es

puguin dur a terme durant enguany.

Jo, entrar a la valoració concreta i puntual de les obres que

en aquests moments es fan a l’Avinguda Antoni Maura, doncs

és un tema ja molt més particular que no correspon als

pressuposts. Jo crec que la construcció i la dotació

d’aparcaments a tot el perímetre radial del que és la ciutat de

Palma també beneficia el turisme i per tant, amb tots els

respectes que hi hagi d’haver al patrimoni i als elements

patrimonials històrics que es puguin trobar en aquestes obres,

doncs jo crec que són aparcaments ben necessaris per a la ciutat

de Palma.

Bé, el turisme individual independent, no hi ha una menció

específica per ventura a la memòria, és possible, jo no li vull

discutir, perquè ara no la tenc dins el cap; però jo crec que tot

el suport que en aquest moment es farà via CITTIB, via

convenis d’INESTUR amb les distintes associacions hoteleres

per l’impuls del programa Avanthotel, evidencien una aposta

clara i decidida per aquest turisme, per intentar posar a les

associacions hoteleres els mecanismes i els instruments que els

permetin accedir més fàcilment al turisme o al visitant.

Les campanyes de publicitat, ja li he dit en altres ocasions,

jo crec, i en això jo li deman també ajuda, i crec que en aquest

sentit el ministeri està sensibilitzat, i ho dic honestament i esper

que puguem arribar a un acord fructífer; jo crec que les

campanyes que s’han fet fins ara, tant els governs del Partit

Socialista com els governs del Partit Popular a Madrid, tant a

la primera etapa del 82 al 96, com del 96 al 2000 la del PP, jo

crec que partien de dos errors, de dues equivocacions que hem

d’intentar entre tots millorar, i ja li dic que ho feien tant un

govern del meu color polític com un del seu; que és que eren

injustes perquè no acabaven d’atorgar a cada un dels distints

turístics el pes que realment tenen. És a dir, jo crec que les Illes

Balears tenen un pes estimable d’un 20% del que és el conjunt

de la indústria turística espanyola; jo crec que això és el que

l’Estat ha d’aportar territorialitzant amb promoció específica

per a les Illes Balears.

Un altre criteri que era pervers i que era perniciós era el del

50%, que vostè el va patir i que segurament a mi, esper que

m’ajudi vostè que no l’hagi de patir. Per què? Perquè si jo tenc

un pressupost x i hi ha comunitats autònomes que tenen un

pressupost molt més elevat, tenen molta més facilitat de

presentar una campanya de promoció molt més elevada, molt

més ambiciosa i al final en treuen molts més doblers que

nosaltres. Per exemple, si jo present, que dins les meves

disponibilitats pressupostàries ho puc fer, una campanya de 4

milions d’euros, i els andalusos, que tenen molt més pressupost,

la presenten de 20 milions d’euros, i nosaltres representam una

quota molt més elevada que els andalusos en el conjunt del

turisme nacional, és injust que a mi me reclamin el 50% i hagi

de posar 2 milions, i a Andalusia també li reclamin el 50%, i és

ver que n’haurà de posar 4, però n’hi acabaran posant 4 de

Madrid. I per tant aquest és un criteri, que ja li dic, sense colors

polítics enmig, jo crec que és un criteri que hem de ser capaços

de revisar amb Turespaña; i hem de ser capaços de

territorialitzar la inversió i hem de ser capaços de fer veure a

Turespaña que les Illes Balears, pel número de turistes, pel

número de places, pel pes específic del turisme en el PIB de les

Illes, per l’aportació que fa el turisme de les Illes Balears al

conjunt de l’economia nacional, etcètera, doncs són un 20, un

22, un 25, un 27, el que sigui, hem de cercar criteris que ho

marquin. I el que hem de defensar és que se’ns faci una

aportació, és el mateix que m’estan demanant al Consell Insular

d’Eivissa i al Consell Insular de Menorca.

Jo crec que entre tots, i aquí sí que li deman el seu esforç,

el seu compromís i la seva cooperació, ho hem d’aconseguir,

perquè puguem garantir de cara al futur que sigui quin sigui el

color polític que hi hagi en el govern de Madrid o en el govern

de les Illes Balears aconseguim bones campanyes de promoció

de publicitat en els mercats exteriors. I això sí, i també estic

d’acord amb vostè i amb una moció que vostè ha presentat fa

molt poc en el Parlament, que siguin també campanyes molt

específiques on es destaqui de manera molt especial Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera; que hi hagi el logo de Miró de

Turespaña no me sap gens de greu, però que no sigui el motiu

més rellevant ni el motiu més important de la campanya; el

motiu més important de la campanya ha de ser Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera. Jo estic convençut, Sr. Alomar,

que en aquest sentit vostè i jo coincidirem i podrem plantejar

la comissió mixta del règim econòmic de les Illes Balears, que

esper que es pugui constituir d’aquí a final d’any, segons les

notícies que tenc, pot ser un bon punt de trobada, allà on

diputats també puguin fer aquestes aportacions i aquests

suggeriments.
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Els convenis que es fan amb els consells insulars són els

mateixos que es feien fins ara, els hem incrementat un poquet,

tant a Menorca, com a Eivissa com a Mallorca, però són els

mateixos que es feien i jo pens que aquests convenis haurien de

desaparèixer en el moment en què es creïn aquests consorcis

insulars de promoció i siguin substituïts per les transferències

a aquests consorcis insulars de promoció.

I res més, no sé si he deixat qualque cosa per contestar, però

en qualsevol cas a la rèplica i si no, en acabar la comissió,

estam a la seva disposició per a qualsevol pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alomar, per cinc minuts,

en el torn de rèplica.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies. No ha contestat, no insistiré perquè els cinc

minuts són curts i jo crec que m’estim fer-li una sèrie de

reflexions, maldament que només siguin una o dues.

Vostè me demana cooperació, jo crec que és cert, el turisme

és una matèria que aquí ha estat una matèria d’Estat, és una

qüestió d’Estat, entesa com a un interès general per damunt

d’interessos sectorials i que fa falta la cooperació entre les

forces polítiques, i fins i tot jo li he de dir que el que fa falta és

un gran pacte polític entorn del turisme. I en aquesta línia me

trobarà.

Ara faré una mica d’ús de la meva fama d’irònic i li diré

que vostè no se n’ha adonat, però jo he cooperat molt més del

que vostè es creu amb aquests pressuposts que vostè ens mostra

avui. Si no vaig equivocat, i per això li feia una pregunta molt

concreta, dins INESTUR, del programa IMET hi ha unes

partides de doblers que van dedicades a sa Coma, cas Català,

etcètera, que són recursos que hi havia de l’ecotaxa per a

aquests projectes. Per tant, és a dir, jo no sé si són els mateixos

recursos exactament, és a dir quin mecanisme d’enginyeria

financera s’ha fet, però el cert és que hi havia recursos recaptats

per a aquests objectius.

No vull entrar en debat, però jo crec que l’augment, miri el

que li dic, l’augment del seu pressupost en relació amb l’any

passat, una part important es deu a aquestes actuacions i que

aquestes actuacions es deriven de l’ecotaxa, que hi havia

recursos de l’ecotaxa. Per tant, en aquest sentit jo crec que sí

que hem contribuït una miqueta al pressupost. De totes

maneres, si no és ver això, li diré que hem contribuït amb una

altra qüestió, és a dir, jo estic encantat quan me parla

d’Avanthotel, me recorda el programa de marques, és a dir, és

una versió nova de marques; estic encantat quan me parla de

cicloturisme, és una versió, és una continuïtat d’un programa

que es va iniciar, estic encantat quan me parla de productes

estrella; miri els fulletons que se n’anaven a les fires quant a

productes, etcètera, crec que en molts d’aspectes hi ha

continuïtat, i per això li dic que hem cooperat molt més del que

vostè es pensa o vostè vol reconèixer.

Per tant, en aquest sentit li voldria resumir, crec que, bé, ja

s’ha dit que el pressupost és inferior al de fa dos anys, és una

constatació d’un fet. Crec que part de l’augment es deu que hi

ha projectes de l’ecotaxa, vostè ja me contestarà; i segona, que

crec que hi ha una continuïtat en tot el que és una bona part de

l’àrea de promoció i una bona part de l’àrea del que és

investigació, qualitat, etcètera. Reflexioni, ho pensi, podem

pensar, crec que vostè mateix tocarà amb les mans que en

matèria de turisme és molt millor per a tots la colAlaboració que

no les actituds que s’han tengut durant molts d’anys, que l’únic

que vàrem fer va ser donar una imatge negativa i espatllar i fer

mal a un negoci que ens interessa a tots, perquè, com li deia,

l’interès de qualsevol política turística ha de ser l’interès del

benestar de la gent, l’interès general.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. Sr. Conseller, té la paraula

també per cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President. Voldria en primer lloc agrair

l’esperit de cooperació i de colAlaboració del diputat Sr. Alomar

en aquest sentit. No són els recursos derivats de l’impost, són

recursos nous generats a través d’aquests pressuposts, després,

més endavant, si vol, li podem demostrar i per tant no ho són.

De totes maneres perquè vostè comenta que hi ha tota una sèrie

de qüestions amb les quals està d’acord, tema de marques, tema

de qualitat, tema del CITTIB. Miri el tema de qualitat és un

tema que el Pla de qualitat es va iniciar el 97-97, es va

continuar quan vostè era conseller i es continua ara, però jo

crec que la qualitat no és patrimoni d’un govern, és patrimoni

de la política turística.

El tema del CITTIB el mateix; amb Avanthotel coincidim.

Per tant, i com que veig que hi ha tanta coincidència jo només

li prec, només li faré un prec també, jo no som tan irònic com

vostè, però també me permetré utilitzar un poquet la ironia i li

diré que vista aquesta compareixença i vista la seva postura,

que jo li agraesc, li agraesc sincerament, li pregaré que no

presenti esmena a la totalitat d’aquesta secció i li pregaré que

voti a favor d’aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Marí Tur té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller agrair-li, com no podia

ser d’altra manera, la seva presència aquí i la dels seus alts

càrrecs que l’acompanyen i agrair-li doncs totes aquestes

contestes que ha donat a totes les preguntes que li han plantejat.

I amb aquest nou tarannà que vàrem dir l’altre dia en el ple i

que avui també es desenvolupa d’alguna manera, doncs fins i

tot agrair a l’oposició la seva participació en la redacció

d’aquests pressuposts i esperem que aquesta nova colAlaboració
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es tradueixi en beneficis per a la nostra comunitat i fins i tot

amb l’aprovació d’aquests pressuposts i la no presentació

d’esmenes.

Constatar aquests models diferents que s’han establert en

els nous pressuposts amb el que hi havia en comparació abans

i aquest canvi de tendència constatar que hi ha aquest canvi de

tendència dins d’aquest món turístic. Agrair-li l’esforç que

vostè ha fet i no només l’esforç de la seva pròpia conselleria,

sinó també de totes les conselleries del govern, amb aquesta

política transversal que hi ha i que indubtablement treballen

tots en benefici del turisme. I encoratjar-lo, i com que és tard

no me vull allargar, doncs a seguir treballant amb aquesta

voluntat seva personal i de la seva conselleria en benefici del

turisme a les nostres illes.

Gràcies, i com no pot ser d’una altra manera, tendrà tot el

suport del nostre grup a aquests pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, per

agrair en nom meu i de l’equip de la Conselleria de Turisme el

suport expressat pel portaveu del Grup Parlamentari Popular i

també, per acabar, reiterar el meu agraïment per la disposició

dels diputats que han intervengut, per la colAlaboració i que

estic convençut que també en el tràmit d’esmenes es podran

millorar aquests pressuposts amb les aportacions dels distints

grups parlamentaris.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I esgotat el debat sobre aquesta

compareixença, agrair només la presència del Sr. Conseller, les

seves explicacions, als alts càrrecs que l’han acompanyat.

Moltes gràcies a tots i s’aixeca la sessió.
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