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Començam aquesta Comissió d’Hisenda i Pressuposts per tal
de tramitar els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponents a l’any 2006. En primer lloc demanar si
es produeixen substitucions?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. President, Celestí Alomar substitueix Andreu Crespí.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sr. President, Patricia Abascal sustituye Carme García.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, no hi ha més substitucions.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, per
tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006
(RGE núm. 7747/05).

Passam a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de
Turisme Joan Flaquer i Riutort, per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2006. Dir que el
Sr. Conseller compareix acompanyat dels següents alts càrrecs
de la seva conselleria: Sr. Eduardo Gamero i Mir, director
general de Promoció; el Sr. Josep Aloy i Pons, director general
d’Ordenació i Planificació Turística; Sr. Xavier Cases i Bergón,
secretari general; Sr. Raimundo Alabern i Armenteras, director
de l’IBATUR; Sr. Carles Pizà i Alabern, director d’INESTUR
i el Sr. Bartomeu Alcover, cap del departament de serveis
comuns. 

Per fer l’exposició del seu pressupost té la paraula, sense
limitació de temps, el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, President, senyores i senyors diputats.
Compareixem un any més per explicar les línies principals i
essencials del pressupost de la secció 12, corresponent a la
Conselleria de Turisme i els seus ens públics i que com tots
vostès coneixen són: IBATUR i INESTUR. 

En aquest sentit i abans d’explicar les principals partides i
els distints departaments d’aquesta conselleria, m’agradaria fer
unes breus reflexions en el sentit de dir que aquests pressuposts
intenten respondre els objectius principals que s’ha marcat el
Govern de les Illes Balears en relació al sector turístic en
aquesta legislatura i que són fonamentalment fer front als
principals reptes de futur que té plantejada la indústria turística
en general, en les seves corresponents adaptacions a allò que és
la realitat socioeconòmica de les Illes Balears. 

I des d’aquest sentit i punt de vista és important també tenir
presents aquests grans canvis que estan planejant sobre el món

turístic, sobre el sector turístic en general i que per altra banda
tots vostès coneixen i que han estat ja motiu de debat i discussió
en aquest Parlament, com és tot el tema de l’increment, jo crec
que important i considerable de l’oferta en el conjunt dels països
competidors de les Illes Balears. Tota la problemàtica que
genera també la irrupció, jo crec que vegada més potent i més
forta de noves maneres de comercialització, com puguin ser
especialment les contractacions a través dels nous sectors de les
noves tecnologies. També tot el que pot representar de cara al
futur la irrupció, amb cada vegada més força, de les companyies
aèries de baix cost. 

I en aquest sentit voldríem reafirmar quins són els 5 punts
que des del primer moment han vengut guiant la política
turística d’aquesta comunitat autònoma durant aquests dos
darrers anys. En primer lloc una necessària política d’adequació
del producte a les noves realitats del mercat i en aquest sentit
treballam per un producte cada vegada de major qualitat, aquí
hi ha una feina intensa que es du a terme des de l’Institut de
Qualitat Turística. Un producte cada vegada més diversificat,
entenem que hem de ser capaços de cercar aquells segments del
mercat que ens permetin aconseguir un major valor afegit a allò
que és la nostra principal activitat econòmica, el turisme. També
dins aquest camp del producte, intentar regular totes aquelles
qüestions que entenem que requereixen d’una regulació
específica, hem fet ja una regulació particularitzada en aquesta
legislatura d’allò que són els habitatges turístics de vacances i
tenim obert un procés d’estudi, d’anàlisi i de reflexió amb
caràcter general en allò que fa referència a allò que coneixem
com a turisme residencial. 

En aquest sentit, com tots vostès coneixen també, hem
plantejat al ministeri la conveniència i l’oportunitat de poder
procedir a una reforma, una modificació, de la Llei
d’arrendaments urbans, en la mesura que ens permeti a les
comunitats autònomes poder entrar a la regulació d’aquest
segment del mercat. Dins aquest apartat específic del producte,
és convenient fer una referència específica també a tota la feina
que es du a terme des del departament d’Inspecció per intentar
controlar temporalment, periòdicament, quin és el grau de
compliment i d’adaptació a les exigències de qualitat,
modernització contínua que requereix un destí turístic com el
nostre, que pretén ser capdavanter. 

Juntament amb aquest primer capítol de millora del producte
que després particularitzarem, hi ha un segon gran compromís,
la millora de l’entorn. Intentar que l’entorn en el que s’inscriu
i s’emmarca aquest producte també sigui un entorn cada vegada
més protegit, cada vegada més a l’alçada d’allò que esperen els
nostres visitants i turistes. Aquí hi ha moltíssimes actuacions
que, com tots vostès coneixen, es duen a terme sobretot en allò
que fa referència a la preservació mediambiental des de la
Conselleria de Medi Ambient, amb una actuació transversal
claríssima del Govern. Però també he de dir que des de la pròpia
Conselleria de Turisme es duen a terme accions que vénen
precisament a millorar aquest entorn, com són totes les
actuacions que es duen a terme a través de l’INESTUR, a la
secció d’IMET (Millora de l’Entorn Turístic), en allò que fa
referència als plans de desestacionalització municipal, al Pla de
neteja d’aigües del litoral, tot el que fa referència a la posada en
funcionament d’unes xarxes cicloturístiques a les 4 illes, els
itineraris culturals, etcètera. Tot un seguit de qüestions que
també incideixen dins aquest capítol.
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En tercer lloc, un intent clar d’aprofitament del valor que ens
poden representar de cara al futur les noves tecnologies en el
món turístic. Des d’aquest punt de vista hi ha també tot una
feina a seguir i desenvolupar per part d’una altra de les eines
que tenim incardinat a l'INESTUR, com és el CITTIB i la
millora per altra banda de totes les nostres eines que tenim en
aquest sentit, com és especialment el nostre portal web, del qual
en faré una referència més endavant en parlar de l’IBATUR.

En quart lloc hi ha un compromís també en la millora
continua dels aspectes que fan referència a la formació. Estam
davant d’una indústria de serveis, l’atenció al client adquireix
sempre una rellevància especial i per tant, tot el que puguem fer
dins aquest camp de la formació, de la millora dels aspectes
formacionals dels nostres treballadors, serà també en benefici
del conjunt del turisme.

I finalment com a cinquena gran línia d’actuació, venim fent
durant aquests darrers anys, jo crec que això és també una
evidència, un importantíssim esforç de comunicació, de
promoció, en els principals mercats emissors, intentant
traslladar i transmetre la imatge d’un destí de qualitat,
diversificat i sobretot també missatges de benvinguda, missatges
d’hospitalitat respecte allò que són les nostres illes en relació a
aquests principals mercats emissors. Per tant, jo crec que
aquests continuen sent els principals eixos de la política
turística, cada un d’ells engloba moltíssimes polítiques
específiques i concretes que intentaré poder anar explicant
durant aquesta intervenció.

Passant ja a allò que és el pressupost pròpiament dit. Dir que
la xifra global del pressupost per a l’any 2006 és de 49.440.118
euros, el que representa un increment del 3,35% en relació al
pressupost de l’any 2005, que era de 47.837.664 euros. Com tots
vostès saben aquest pressupost es divideix en 4 grans
programes, secretaria general, residència de Can Picafort,
Ordenació i Planificació Turística i Promoció Turística.
Intentaré explicar cada un d’ells centrant, com no pot ser d’altra
manera, l’exposició més important en l’aspecte de l’ordenació
i la promoció, que són sense cap dubte les eines més importants
de política turística en les que compta aquesta conselleria.

Respecte la secretaria general, poca cosa a dir, a pesar de la
importància que té comptar amb un instrument, o un programa
com és aquest, que dóna cobertura, suport i ajuda contínua i
permanent als principals departaments d’aquesta conselleria.
Tot el que fa referència als serveis jurídics, serveis comptables,
serveis tècnics. Tot això queda englobat dins la secretaria
general i que permet el normal funcionament de la conselleria,
de les seves direccions generals i les seves empreses públiques.
No hi ha en principi cap partida a destacar dins aquest programa
de secretaria general. En qualsevol cas si qualcú de vostès vol
alguna aclariment específic estaré encantant de poder-ho fer en
el torn de rèplica. Tan sols dir que hi ha un pressupost total en
aquesta secretaria general de 4.296.700 euros, que representa un
disminució del 8,80% i aquesta reducció obeeix bàsicament a la
disminució del capítol 2 de despesa corrent, que és per altra
banda una política general que s’ha aplicat als pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a aquest exercici de
l’any 2006.

El segon programa que convé comentar és el de la residència
de Can Picafort i aquí sí que m’agradaria fer una petita menció

al fet de què el pressupost contempla per a enguany una
disminució important i considerable de prop del 25%.
Concretament la partida assignada a aquesta residència de Can
Picafort és de 605.617 euros. Aquesta disminució important se
deu a què en aquests moments estam en negociació amb la
Conselleria de Treball i la Conselleria de Presidència per poder
adscriure aquesta residència al Consorci de Residències
Sociosanitàries del Govern de les Illes Balears. Creim que la
finalitat que ha vengut complint aquesta residència dins allò que
és la Conselleria de Turisme és una finalitat que poc a poc ha
d’anar desapareixent. Entenem que la funció que avui compleix
d’oferir unes vacances a uns preus molt assequibles a
funcionaris i persones que vénen de la península és una funció
que pot ser substituïda per una funció molt més pròpia d’aquesta
comunitat autònoma, com és la de comptar amb un nou recurs
sociosanitària per a les persones majors de l’illa de Mallorca. 

En aquest sentit idò feim una previsió pressupostària, ja dic,
considerablement reduïda perquè no hi haurà noves inversions,
en el cas de què no haguéssim pogut transferir aquesta
residència al  Consorci de Residències Sociosanitàries de les
Illes Balears. En aquests moments la qüestió està pràcticament
a punt de tancar-se, amb l’acord i el consens dels treballadors,
els sindicats i de totes les persones afectades en aquest procés.
De manera que si poguéssim culminar aquest procés durant
l’any 2006, la finalitat d’aquesta residència deixaria de ser la
que habitualment ha estat pròpia, ja he explicat quina ha estat,
per ser substituïda per aquesta altra que està pactada..., insistim
s’està pactant amb els treballadors, sindicats, el propi
Ajuntament de Santa Margalida allà on està ubicada aquesta
residència. I això és el que justifica, com els he dit al principi,
la disminució important de les partides destinades a aquesta
residència.

El tercer programa important de la conselleria i aquí sí que
ens podem aturar ja un poc més, és el capítol de la promoció
turística, de la Direcció General de Promoció Turística. El
pressupost en aquesta direcció és de 24.169.917 euros, el que
representa un increment del 2,33% en relació a l’any anterior.
Aquí voldria dir que bàsicament podem destacar dues partides
importants, la primera partida és la del Pla oci 60. Tots vostès
coneixen perfectament la finalitat i la funció que compleix
aquesta partida, una funció mixta de donar una certa prestació
a allò que són les persones majors d’aquesta comunitat
autònoma i a més, una funció econòmica en el sentit de poder
mantenir determinada activitat durant allò que és la temporada
baixa a algunes zones turístiques de les Illes Balears. En aquest
Pla oci 60 per a l’any 2006 s’hi preveu una aportació de 902.351
euros i a més a més hem de dir que tenim previst també una
partida de 150.000 euros en aquest capítol de promoció turística,
destinat a la previsible ja posada en funcionament del primer
programa d’intercanvi amb altres comunitats autònomes,
començarem amb València. De manera que les persones majors
de les Illes Balears es puguin desplaçar a València i les persones
de València es puguin desplaçar a les Illes Balears, amb una
equivalència total i absoluta per part de les dues comunitats
autònomes per tal de què no n’hi hagi cap de les dues que en
pugui sortir beneficiada o perjudicada. La nostra intenció és
també poder ampliar aquests convenis que ja estam ben a punt
de firmar amb València i que serà aplicable durant l’any 2006
a altres comunitats autònomes, com puguin ser Múrcia,
Catalunya, Galícia, etcètera.
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Però sense cap dubte ni una, la principal partida
pressupostària que tots vostès coneixen que existeix sempre en
aquesta Direcció General de Promoció Turística, són les
transferències a l’IBATUR, a l’ens públic encarregat de la
promoció turística de les Illes Balears. I en aquest sentit hem de
dir que l’IBATUR comptarà amb una transferència per a l’any
2006, entre capítol 4 i capítol 7, de 22.395.400 euros. Estam
davant d’un increment del 2,26% en relació a l’any passat. Però
m’agradaria insistir una vegada més en què els vertaders
esforços promocionals, els vertaders increments que s’han
produït en el capítol de la promoció turística quant a pressupost,
s’han produït tan en els pressuposts de l’any 2004, com en el
pressupost de l’any 2005. Voldria recordar avui aquí que el
darrer pressupost de la legislatura anterior, aprovat l’any 2003,
contemplava una inversió en promoció turística d’un poc més
de 12 milions d’euros. A l’any 2004, primer pressupost del
Govern del Partit Popular, es va incrementar a quasi 17 milions
d’euros i va ser l’any passat, l’any 2005, quan se va produir
encara un nou increment significatiu d’aquesta quantitat quan se
va incrementar la promoció turística fins als 21.900.000 euros
i el 2006, com ja els he dit, estam en 22.395.000 euros. És
important dir això perquè si vostès s’hi fixen haurem
incrementat durant aquesta legislatura en 10 milions d’euros, és
a dir, quasi el doble del que s’estava invertint en promoció
turística l’any 2003. Aquesta jo crec que és una dada certament
important i significativa. En dos anys i mig de Govern del Partit
Popular, s’hauran pràcticament duplicat les quantitats
destinades a la promoció turística de les Illes Balears. 

Jo crec que tots vostès coneixen, a més a la memòria estan
perfectament reflectides, quines són les finalitats, les funcions,
els objectius principals que té encomanats l’Institut Balear de
Promoció Turística. Totes elles se podrien centrar en allò que ja
he dit abans, la necessitat de difondre i transmetre en els
principals mercats emissors la imatge d’un destí hospitalari,
diversificat i de màxima qualitat. Aquesta és el nostre principal
objectiu des de l’Institut Balear de Promoció Turística. Abans
d’explicar les partides més importants que es desenvoluparan al
llarg d’aquest any 2006 i que per altra banda no deixen de ser
continuadores de la feina que hem vengut fent fins ara i que
creim que han obtingut un bon resultat en la recuperació
important de la imatge de les nostres illes als principals mercats
emissors i el que és més important encara, la recuperació del
nombre de visitants. 

Avui podem afirmar que pràcticament a l’illa de Mallorca
haurem recuperat el nombre de visitants que teníem l’any 99. A
Eivissa estam en una situació més o manco similars i tenim en
aquest moment més dificultat a Menorca i per això vull anunciar
també aquí avui en aquesta compareixença un esforç especial
que es farà de promoció turística a l’illa de Menorca per a l’any
2006. Però m’agradaria com els dic, abans d’entrar en
l’explicació de les distintes partides, explicar-los una cosa que
jo crec que és fonamental i nova per a l’any 2006. Per primera
vegada comptarem amb dues fundacions descentralitzades, a
Menorca i a Eivissa que permetran donar passes fermes i
decidides en tot allò que fa referència a la descentralització de
la promoció turística. Jo sé que en aquests moments hi ha obert
un debat de transferència de competències als consells insulars
en matèria de promoció. Però m’agradaria també recordar aquí
que, com bé va respondre per cert, el Secretari General de
Turisme a una carta que li va remetre el President del Consell
Insular d’Eivissa, “mai s’han transferit les competències de

promoció exterior de l’Estat a les comunitats autònomes”. Quan
a l’any 83 es varen transferir les competències de turisme de
l’Estat a les comunitats autònomes, es varen transferir els
mitjans humans i materials per dur a terme l’activitat
d’ordenació turística, però no hi va haver una transferència
específica destinada a la promoció exterior. De fet, el propi
ministeri a través d’aquesta carta, en resposta a la petició del
President del Consell Insular d’Eivissa, reconeix que les
competències en promoció exterior continuen en mans de
l’Estat. Ho dic perquè difícilment es pot transferir una
competència i uns recursos de la comunitat autònoma als
consells insulars, si prèviament no hi ha hagut una transferència
de l’Estat cap a les comunitats autònomes d’aquestes
competències i d’aquests recursos.

Però en qualsevol cas el que sí és cert és que durant aquests
anys d’autonomia, durant aquests 22 anys que duim
d’autonomia, la comunitat autònoma del seu propi pressupost ha
anat fent un departament de promoció amb unes partides i uns
recursos, perquè enteníem que no bastava amb la promoció
exterior que es duia a terme des de l’Estat. Hem considerat
oportú descentralitzar al màxim la utilització d’aquests recursos,
hem considerat oportú que des de Menorca i des d’Eivissa se
puguin prendre les decisions més importants en matèria de
promoció turística a partir de l’any 2006. I precisament per això
cream, això és una novetat per al pressupost de l’any 2006,
aquestes dues fundacions, amb el consens i l’acord de tots els
interlocutors que han participat en aquesta negociació, tan el
sector públic, consells insulars i ajuntaments de cada una
d’aquestes illes, com els interlocutors privats, associacions
empresarials, d’hoteleria, d’oferta complementària, etcètera. 

A més, m’agradaria també fer una especial referència a què
les transferències previstes inicialment cap aquestes fundacions,
tan de Menorca, com d’Eivissa implicaran també una cosa molt
important que m’interessa molt subratllar en aquesta
intervenció. Les aportacions o transferències que rebran tan
Menorca com Eivissa per a la seva promoció específica a partir
de l’any 2006, via fundacions, representaran més o manco
triplicar les quantitats que via conveni es dedicaven de manera
específica a Menorca i a Eivissa durant la legislatura anterior.
Per tant, a mi m’agradaria destacar aquí aquest important esforç
descentralitzador quant a la promoció turística que es durà a
terme dins aquest exercici pressupostari de l’any 2006.

Explicada aquesta qüestió que jo crec que és important i
també voldria remarcar que el pes específic de decisió dins
aquestes fundacions correspondrà bàsicament a les illes. El
Govern de les Illes Balears mantendrà una participació
testimonial dins aquestes fundacions i dins el seu esperit està
que les decisions es prenguin des de les illes. Al marge d’això
sí que m’agradaria explicar les partides més importants, que per
altra banda són ben conegudes per a tots vostès perquè insistim
un poc amb aquesta política de continuació de la política
promocional que hem duit a terme durant aquesta primera part
de la legislatura. Hi haurà partides destinades a campanyes de
publicitat amb un doble sentit, continuar en primer lloc en
campanyes internes de conscienciació de la importància que té
el turisme per a la nostra comunitat autònoma. I també
campanyes internes com les que vostès han pogut veure durant
aquests darrers mesos als distints aeroports, de benvinguda als
nostres visitants i un missatge de què gaudeixin d’aquestes illes
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durant les seves vacances. Però també campanyes a l’exterior,
campanyes que farem amb colAlaboració amb Turespaña. 

En aquest moment estarem, igual que enguany, a disposició
del ministeri per poder arribar a un acord de colAlaboració de
campanyes de publicitat directe amb Turespaña. En aquests
moments encara estam pendents de poder negociar les quantitats
a les que Turespaña vulgui arribar. Nosaltres, com no pot ser
d’altra manera, seguirem defensant a la propera Conferència
Sectorial de Turisme que s’ha de celebrar el mes de desembre
a Madrid, el pes específic de les Illes Balears dins el conjunt del
turisme nacional. En aquests moments seguim sense tenir el
nivell, o el volum d’aportació per part de Turespaña quant a
campanyes de publicitat pel que fa al pes específic que
representen les Illes Balears en el conjunt del turisme nacional.
En qualsevol cas, estam satisfets dels acords als que hem pogut
arribar, però no aturarem amb el nostre esforç d’intentar
aconseguir que l’Estat, que Madrid, sigui sensible a la
problemàtica de les Illes Balears i a la conveniència de què les
Illes Balears puguin tenir un tracte ajustat al seu pes específic en
matèria de promoció.

A més d’aquestes campanyes de publicitat directe a
l’exterior, en colAlaboració amb Turespaña, també continuarem
mitjançant Turespaña amb la política de campanyes de
colAlaboració amb els majoristes de viatges que continuen sent
un dels canals d’arribada de turistes més importants per a
aquestes illes. És cert, com veurem més endavant, que hem de
prestar atenció també al turista directe. Però és evident també
que en aquests moments hem de continuar donant suport a la
feina i la tasca dels majoristes de viatges. I en aquest sentit
estam encantats de què Turespaña contribueixi en campanyes
conjuntes, allà on el majorista de viatges aporta un terç,
Turespaña aporta un terç i IBATUR aporta el terç restant
d’aquestes campanyes de promoció amb els majoristes de
viatges que vulguin plantejar campanyes o propostes
específiques de promoció i de colAlaboració. 

També se seguirà amb la partida habitual de publicacions.
D’inserció per tant, de publicitat de les nostres illes a les
principals revistes especialitzades del sector turístic. De
participació també en l’elaboració de fulletons, de catàlegs,
moltíssims instruments que ens permeten donar a conèixer el
nostre producte als principals mercats emissors. Enguany hi
haurà també una actuació important en la pàgina web, la millora
de la pàgina web que se va dissenyar durant la legislatura
anterior i que hem volgut mantenir el seu format per donar una
imatge de continuïtat, per damunt de les actuacions polítiques
a l’actuació promocional. Però enguany sí volem donar un
impuls molt important a la pàgina web. Intentar que aquesta
pàgina web d’Illes Balears tengui el suport dels principals
portals de venda, tan d’establiments hotelers, camps de golf,
oferta complementària, cotxes de lloguer, etcètera, perquè
puguem contribuir a facilitar al màxim el camí del turista o el
potencial visitant a l’hora de contractar els seus serveis de
manera directe i sense passar per majorista de viatges. En aquest
sentit durant aquest any 2006 intentarem arribar a acords amb
tots aquests sectors per poder integrar dins el nostre propi portal
tota aquesta mecànica de compra i de venda i a més,
aconseguint que el nostre portal, aquest portal que pugui
aglutinar tot el sector, pugui estar a les principals pàgines dels
millors cercadors que hi hagi dins Internet i per tant, se faciliti

al màxim l’accés a l’oferta plural que existeixen de serveis a les
Illes Balears en matèria turística.

Continuarem també, com no pot ser d’altra manera, amb la
nostra política de suport i patrocini de tots aquells grans
esdeveniments que fan que les Illes Balears obtenguin un ressò
mediàtic important en els principals mercats emissors. En
aquest sentit continuarem la nostra aportació als grans
esdeveniments que per altra banda molts d’ells estan ja
plenament consolidats i que vostès coneixen. Cultivarem també
al màxim tot l’apartat que fa referència a l’arribada de
periodistes, agents de viatges per familiaritzar-se amb el
producte, per conèixer millor el producte i poder generar també
notícies positives del nostre destí als principals mercats
emissors. Continuarem amb la intensa actuació promocional que
es du a través de les fires, estarem a 66 fires durant l’any 2006,
a 18 països distints, intentant també que la presència de les Illes
Balears a través del seu estand, sigui una presència el més digna
possible i que realci aquests valors que he explicat abans d’un
destí de qualitat i diversificat. Incrementarem també al màxim
els World Shops, les presentacions específiques de productes i
aquestes jornades de feina amb les quals els nostres
professionals es poden desplaçar als principals mercats
emissors, també per poder donar a conèixer el seu producte.
També incrementarem una cosa que hem experimentat aquest
any, jo crec que amb gran èxit, com són les jornades inverses.
Hem duit aquí als agents de viatges i els hem pogut organitzar
aquests World Shops aquí, en el destí, perquè els nostres
empresaris també puguin mantenir amb ells els contactes
necessaris i oportuns per obrir mercat, per obrir noves portes de
futur respecte dels seus negocis.

I per acabar aquestes qüestions m’agradaria dir que
continuarem també amb la política d’intentar potenciar al
màxim la celebració de congressos d’agents de viatges aquí que
permetin també mantenir al màxim l’esperit d’unes Illes Balears
obertes al món turístic i permetre els principals intermediaris,
com són els agents de viatges, els (...), la possibilitat de conèixer
el nostre destí, i en aquest sentit els he de dir que per exemple
un mercat a mig i a llarg termini tan important o tan estratègic
com pugui representar Polònia celebrarà per primera vegada el
seu congrés d’agents de viatges aquí, a les Illes Balears, durant
el proper mes d’abril o maig, no ho record exactament, de l’any
2006.

Bé, el darrer capítol important de la promoció..., perdó, de
la Conselleria de Turisme correspon a l’ordenació turística. En
relació a l’ordenació i planificació turístiques els he de comentar
que comptarem, si aquest parlament així ho aprova, amb un
pressupost de 20.661.617 euros, el que representarà un
increment del 8,61% en relació a l’any anterior. Tots vostès
coneixen també perfectament els principals objectius i funcions
que compleix la Direcció General d’Ordenació i Planificació
Turística. Hi ha un primer camp d’inspecció que tots vostès
coneixen perfectament, que allò que pretén és vetllar pel
compliment de la normativa turística en els distints subsectors
de l’empresariat; un segon capítol referit al que és pròpiament
ordenació i planificació turística, on des d’aquest departament
es posen en marxa aquelles iniciatives que entenem que són
necessàries per ordenar i planificar el futur de la nostra principal
indústria; en aquest sentit els he de dir que hi ha hagut durant
aquests darrers anys i es continuarà la feina d’intentar dissenyar
tot el que ha de ser aquest marc regulador del turisme
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residencial sempre que puguem comptar amb les eines
oportunes per fer-ho, ho hem fet ja en una primera instància
amb els habitatges turístics de vacances; i hi ha també un tercer
servei que és de documentació i anàlisi que allò que pretén és
intentar donar la màxima informació possible dels mercats,
perquè entenem que en un mercat tan globalitzat, tan
competitiu, la informació és una eina de primera mà per
aconseguir els objectius que qualsevol destí es marqui. 

Dins aquest camp de la documentació i l’anàlisi també
m’agradaria fer una petita referència al fet que es dóna suport a
la constitució d’una comissió d’experts que en aquests moments
està analitzant la problemàtica del tot inclòs i que està previst
que el més aviat possible pugui elevar al govern un informe de
conclusions sobre aquesta modalitat de comercialització. 

Però en qualsevol cas les partides més importants que
m’agradaria destacar d’aquesta Direcció General d’Ordenació
Turística són les següents. En primer lloc hi ha una previsió de
pagament relacionat amb els interessos que es pagaran per al Pla
de desestacionalització municipal; aquí tenim dues formes
d’actuar: una és a través de la Conselleria de Turisme via
consorcis amb els ajuntaments, que està prevista una aportació
l’any que ve per anar a fer front a aquests primers pagaments
d’1.809.160 euros. I després hi ha tota una sèrie d’actuacions
que són inferiors a una determinada quantia que es duen
directament a través de l’INESTUR i, per tant, es destinen
també, es transfereixen a l’INESTUR, 150.000 euros per també
fer front a aquests primers pagaments dels projectes de
desestacionalització turística que s’han aprovat, com tots vostès
saben, fa uns 8 o 9 mesos i que han correspost a les iniciatives
de cada un dels ajuntaments. 

Hi ha també una partida clàssica, tradicional, de sempre, en
aquest pressupost, que és la transferència al consorci de l’Escola
d’Hostaleria amb la Universitat de les Illes Balears, una
transferència de 1.993.170 euros, que representa un increment
del 3,34% en relació a l’any anterior i que respon a l’objectiu de
poder continuar jo crec que amb una feina intensa de millora de
les condicions de formació professional en el sector turístic, i
que per altra banda està ja plenament consolidada com a escola,
no només aquí sinó amb una projecció i una vocació
internacional jo crec que fora de qualsevol tipus de dubte, i per
tant es continua en aquest sentit també la línia de suport a
aquesta iniciativa.

Hi ha també en el pressupost aportacions que corresponen a
inversions relacionades amb plans Mirall que vénen ja d’enrere,
i en aquest sentit vostès podran veure en el pressupost partides
a Mallorca per un valor de 2.843.179 euros, a Menorca 786.853
euros, i a Eivissa 873.630 euros. Hi ha també les previsions dels
plans d’excelAlència que en aquests moments tenim en vigor en
colAlaboració amb determinats ajuntaments i el ministeri; en el
cas de Mallorca es fa una previsió de pagament per a l’any que
ve de 377.348 euros, que corresponen al pla d’excelAlència de
Porto Cristo; en el cas de Menorca 360.000 euros, que
corresponen al pla d’excelAlència de Sant Lluís; i en el cas
d’Eivissa 1.120.000 euros, que corresponen als plans
d’excelAlència de Sant Antoni i de Sant Josep, la badia de Sant
Antoni, i també les primeres aportacions al recentment aprovat
pla d’excelAlència de Vila ciutat, del que és Dalt Vila. 

Hi ha també la previsió de l’aportació de la comunitat
autònoma al consorci per a la reforma integral de la platja de
Palma, que és una aportació plurianual 2005-2006 d’1 milió
d’euros, 500.000 euros cada any. Intentarem fer-la amb càrrec
al pressupost del 2005 abans de tancar aquest exercici. I els he
de comentar que en aquest sentit -si després qualque diputat vol
més aclariments en aquesta qüestió- estam en aquests moments
en un procés de diàleg, de negociació amb el ministeri perquè
el compromís no s’aturi en aquestes aportacions prèviament
pactades, les inicialment pactades, sinó que es pugui dotar d’una
vocació i d’una garantia de futur a aquest ambiciós i
importantíssim projecte de recuperació de la platja de Palma, i
en aquest sentit totes les negociacions que en aquest moment
estan obertes pretenem que puguin arribar a bon port amb la
màxima predisposició per totes les parts implicades.

I finalment, dins aquest capítol d’ordenació turística, i és allà
on em detendré més, hi ha la transferència també ja habitual per
al funcionament, per capítol 4 i capítol 7, de l’INESTUR,
l’Institut d’Estratègia Turística. Es transfereix enguany a
l’INESTUR un total de 6.705.110 euros, la qual cosa representa
un increment del 8,85% en relació a l’any anterior. Respecte de
l’INESTUR m’agradaria fer quatre específiques referències. 

La primera, a l’Institut de Qualitat Turística. He explicat
abans que dins la feina, dins aquell gran eix de millora del
producte l’Institut de Qualitat Turística precisament el que
pretén és posar a disposició del sector les eines necessàries per
poder caminar en aquest procés de millora contínua i d’aposta
per la qualitat, i en aquest sentit l’IQT comptarà l’any que ve
amb un pressupost de 648.000 euros, dels quals 307.433 es
destinaran a l’entorn Q, que tots vostès coneixen perfectament,
per als ajuntaments; 179.103 euros al Pla Q, al segell de la Q; i
161.464 al Pla de formació contínua.

Una segona àrea de l’INESTUR és la que fa referència al
CITTIB, que comptarà amb una aportació de 785.000 euros.
Vostès tenen també detallades a la memòria les principals
accions que es duen a terme des del CITTIB, que passen des de
l’estudi que duim en colAlaboració amb Eraldi de la despesa
turística, l’estudi de l’anàlisi del mercat alemany amb (...)
Analisy, mercat britànic amb ACNilsen, el centre de
documentació que vàrem inaugurar fa escassament un any a
l’INESTUR, la finestra turística on es publiquen tots els estudis,
totes les anàlisis perquè la gent del sector pugui tenir un fàcil i
ràpid accés a tota aquesta informació i documentació, i també
des del CITTIB es gestiona una sèrie de projectes europeus a
través dels quals el que es pretén és recuperar un cert retorn
d’inversió de determinades actuacions que duim a terme des
d’aquest institut d’estratègia turística.

També la tercera gran àrea de l’INESTUR és l’IMET, les
inversions per a la millora de l’entorn turístic. Aquí m’agradaria
destacar la continuació amb 415.000 euros de la inversió en
determinats itineraris culturals guiats que, com tots vostès
saben, hem continuat de la legislatura interior, que hem vengut
incrementant i que la nostra intenció és continuar-ho fent en els
propers exercicis. Enguany incloem per primera vegada una
partida específica per a senderisme: volem habilitar espais
específics de senderisme per apostar per un nínxol de mercat
concret i específic, i per això hi dedicam 415.000 euros, per
intentar habilitar aquestes rutes i poder-les posar a disposició
dels nostres visitants. Continuarem també a totes les illes,
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Mallorca, Menorca i Eivissa, la feina que ja hem iniciat del que
són les xarxes cicloturístiques; vàrem començar a Mallorca, el
2005 ja ho hem fet també a Menorca i a Eivissa, i per tant
donarem continuïtat a aquest programa. Les campanyes de
neteja del litoral, continuarem en colAlaboració amb la
Conselleria de Medi Ambient aquesta inversió de prop d’1 milió
d’euros, creim que ha tengut un èxit importantíssim que ningú
no pot discutir. I també hi ha aquí unes inversions que deriven
de la titularitat de la finca de Son Real a Santa Margalida, que
es duran a terme també a través de l’Institut d’Estratègia
Turística.

La darrera de les actuacions que m’agradaria comentar aquí,
que fa referència a INESTUR, també, és l’aportació prevista per
a l’any 2006 de 600.000 euros al projecte, a la societat anònima
mixta entre ajuntament i comunitat autònoma Palau de
Congressos SA, per continuar amb tot el procés que ha de
desembocar durant l’any 2006, esperem ja, a l’adjudicació
definitiva de l’obra. Tots vostès saben, que és la gran diferència
en relació a l’any anterior, que ja tenim un projecte adjudicat al
Sr. Patxi Mangado, que el Sr. Patxi Mangado d’aquí a Cap
d’Any ha de tenir ja el projecte ultimat, detallat, desenvolupat,
i que després s’obrirà tot el procés ja d’adjudicació, d’intentar
cercar també el millor concurs, la millora fórmula des del punt
de vista de la finançació, i esperam que efectivament puguem
complir les etapes i els reptes que ens marcat de, dins el primer
trimestre de l’any 2007, poder començar ja la construcció
d’aquesta imprescindible i importantíssima infraestructura que
és el Palau de Congressos a Palma de Mallorca.

Per acabar aquesta primera intervenció els he de dir que no
hi ha, com l’any passat, una referència específica -abans que
vostè m’ho demanin- a la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible de les Illes Balears, perquè vostès saben que no hi ha
aportacions pressupostàries de la comunitat autònoma a aquest
projecte; hi ha unes aportacions inicials que feren els patrons,
que varen ser unes aportacions monetàries de les principals
entitats financeres, unes aportacions també amb béns que va fer
la comunitat autònoma, com va ser Costa Nord i Son Real, però
a partir d’aquí els ingressos per al funcionament d’aquesta
fundació no vénen via pressupost de la comunitat autònoma,
sinó que han de venir, i així esperam aconseguir-ho encara que
sabem que és un procés lent i complicat, a través de les
possibilitats que els distints instruments que en aquests
moments està desenvolupant la fundació li puguin donar de cara
al futur.

Per la meva banda res més. Esper no haver cansat ni avorrit
els diputats, i com tots vostès saben estic a la seva disposició per
a les preguntes que vulguin formular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passaríem ara al torn de
preguntes o observacions per part dels grups parlamentaris, a no
ser que algun grup demani suspensió, tal com està previst en el
Reglament. No? Idò grups que vulguin intervenir.

En primer lloc, per part d’Esquerra Unida i Els Verds, té la
paraula el seu portaveu Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies al Sr. Flaquer per la
seva presència aquí i als alts càrrecs que l’acompanyen. 

Jo no sé si m’hauré perdut alguna cosa rellevant, perquè he
entrat que just havia començat a parlar el Sr. Flaquer, i si hagués
dit això a què ara faré referència i jo no hagués escoltat, idò
deman disculpes, però jo no he escoltat que fes una sola
referència, ara que estam en un debat pressupostari, a l’aspecte
de caràcter pressupostari que segurament tendrà més influència
en el turisme; estic parlant de l’anomenada autotaxa, d’aquest
impost sobre els cotxes de lloguer, que no he escoltat, ja dic, i
he entrat que just havia començat a parlar el Sr. Conseller, no
n’he escoltat cap referència. Jo crec que és un tema rellevant. Ja
sé que no és de la Conselleria de Turisme, però crec que la
creació d’un impost -bé, un impost sense afany recaptador, això
és un invent que fins ara no es coneixia, els impostos
normalment eren per recaptar i ara es diu que no és recaptador-
és una qüestió que pot tenir una incidència molt important sobre
el turisme, i surt d’aquest projecte de pressuposts per al 2006,
independent, ja dic, que surti d’una altra conselleria, no de la
Conselleria de Turisme.

En tot cas, jo les primeres paraules que he escoltat al Sr.
Conseller són que..., estava dient que tenim un entorn cada
vegada més protegit, i m’he quedat una mica sorprès, he dit
“estam parlant de les Illes Balears o estam parlant d’algun altre
territori?”, perquè sincerament no crec que..., en fi, la meva
percepció no és la mateixa i crec que de la major part dels
ciutadans tampoc la percepció és aquesta que té el conseller.

Jo m’havia mirat prèviament la memòria d’aquests
pressupostos i hi ha qüestions amb les quals jo no puc estar més
que amb complet acord. Em parla d’assegurar la viabilitat futura
en termes -al sector turístic m’estic referint, clar- en termes de
sostenibilitat i de rendibilitat social. Bé, jo evidentment estic
absolutament d’acord, això crec que és el que hauríem
d’aconseguir del sector turístic, però crec que està molt lluny de
tenir aquests dos temes: la sostenibilitat no es veu enlloc sinó tot
al contrari, i, la rendibilitat social, jo la pos molt en qüestió,
perquè més endavant el Sr. Conseller ha dit que a Mallorca
s’havia arribat al mateix nombre de visitants que l’any 99, que
a Eivissa pràcticament la mateixa situació i que a Menorca hi
havia una mica més de diferència, i a mi em sorprèn que una
vegada i una altra es posi encara avui en dia el nombre d’arriba
de turistes com una qüestió rellevant, important, i que si arriba
el mateix nombre de turistes ja ens podem donar per satisfets,
quan sabem que hi ha moltes altres qüestions, que evidentment
allò important és la despesa turística, que evidentment la durada
de les estades és molt important i que el simple indicador
d’arribada de turistes no vol dir gran cosa. 

Però és que sobre la rendibilitat social jo avui mateix, no és
d’ahir, és d’avui mateix, un diari diu aquí “el recorte de la
temporada hace perder 1.000 euros a miles de trabajadores de
hostelería; afecta a la mitad de los fijos discontinuos”. Clar, jo
crec que efectivament estam perdent..., evidentment allò de la
sostenibilitat jo és que no..., bé, no em sent obligat a
argumentar-ho perquè crec que és d’una evidència absoluta,
però estam perdent la rendibilitat social o una part de la
rendibilitat social del turisme perquè no hi ha un repartiment
dels ingresso que aquest genera, que en els ingressos continuam
estant en pitjor situació de la que havíem estat independent dels
turistes que arribin, no hi ha el mateix repartiment, no arriba als
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mateixos sectors, no es distribueix igual. Efectivament, la
rendibilitat social crec que ha baixat, arriben turistes, els hotels
continuaran funcionant, en molts de casos també baixen
rendibilitat però continuaran funcionant, però a base moltes
vegades de reduir plantilles, de reduir temps de contractació i
per tant no hi ha el mateix repartiment d’aquests ingressos. I si
parlam ja de l’oferta complementària crec que això és
absolutament evident.

Per altra banda aquests pressupostos són uns pressupostos
continuïstes, continuïstes i escassos, la pujada que té la seva
conselleria, Sr. Flaquer, és aproximadament la pujada de la
inflació i res més, està per davall del creixement global dels
pressupostos i de moltes altres conselleries, i en tot cas, com que
tenen un caràcter continuïsta jo crec que són uns pressupostos
que no serveixen per fer front als nous reptes de futur. El
turisme està canviant, es diu també a la memòria, ho ha dit vostè
a la seva exposició, està canviant de manera accelerada, però els
instruments que estan posant són bàsicament els mateixos i
aquests pressupostos són de caràcter completament continuïsta.

Després també volia fer referència a alguna de les coses que
ha dit vostè. Promoció descentralitzada en base a les fundacions
que s’han creat, en el cas d’Eivissa i en el cas de Menorca,
perquè no es podia transferir una cosa que no havíem rebut de
l’Estat, i hi ha una carta que ha rebut el Sr. Pere Palau. Bé, el Sr.
Pere Palau s’hauria pogut informar abans de fer la campanya
que assegurava que aquesta legislatura hi hauria hagut
transferències, però independentment d’això, el que és cert és
que la comunitat autònoma té uns recursos, uns mitjans que es
destinen a la promoció turística, i aquests mitjans es poden
gestionar des del Govern o es poden gestionar, si es vol, si hi ha
voluntat política, es poden gestionar des dels consells i es pot
transferir allò que la comunitat autònoma té, sigui perquè ho ha
rebut de l’Estat o sigui perquè són ingressos propis, als consells
insulars si això es vol.

I sobre el grau de consens de les fundacions, perquè s’hi han
apuntat totes les institucions..., bé, el grau de consens és molt
relatiu, és molt relatiu. Una altra qüestió és que les institucions
hagin decidit no quedar-se fora d’aquestes fundacions perquè si
queden fora és que ni s’assabentaran de res, però evidentment
hi ha un grau de desconfiança d’institucions, de sectors de cara
a aquestes fundacions que s’han creat, que en qualsevol cas, ja
dic, és una descentralització, una creació d’un òrgan mixt,
públic i privat, però no és la transferència als consells insulars,
que no s’ha volgut fer.

Ja dic que són uns pressupostos absolutament continuïstes.
Jo volia fer referència a alguna de les coses que ha dit, Sr.
Conseller. “Seguirem amb la publicitat, que dóna bons resultats
publicitar la nostra oferta turística”; home, jo li demanaria que
retiri una publicitat o que no la torni a fer mai més, que els
recursos que els ciutadans posen a la seva disposició per fer
promoció turística es destinin a fer promoció turística. Jo no
tenc encara la resposta, l’he demanada per escrit fa temps, però
la campanya massiva, a tots els mitjans de comunicació de les
Illes Balears, de fer-se propaganda d’aquest invent que varen fer
vostès de la Targeta Verda, això no val en absolut per a
promoció turística, això és per promocionar-se el Govern davant
els ciutadans de les Illes Balears, però això no aportarà ni un sol
turista, això, aquests recursos s’han tirat, literalment s’han tirat

i no serveixen per fer promoció turística, que és a allò a què
s’haurien d’haver destinat.

Sobre l’ordenació turística que ens ha anunciat..., a veure,
regulació del turisme residencial, que diu que ja s’ha fet una
primera cosa en allò dels habitatges turístics, habitatges
unifamiliars. Sincerament crec que aquella norma que es va
aprovar en el Parlament per legalitzar o donar un període perquè
es poguessin legalitzar habitatge ilAlegals per destinar-los a la
promoció turística no és regular el turisme residencial, això no
és regular-lo. Regular, a més, el turisme residencial i no actuar
sobre el model territorial i urbanístic crec que no donarà
resultats, perquè l’ús residencial turístic es fa de manera alAlegal
i utilitzant tots aquests espais que es posen a disposició per a la
seva urbanització, i s’ha d’actuar també -entenem, des del nostre
punt de vista- des de l’ordenació territorial i urbanística. En
qualsevol cas voler regular el turisme residencial i al mateix
temps permetre que places hoteleres puguin passar a ser
residencials crec que és un contrasentit, i com li hem dit
diverses vegades nosaltres pensam que allò que hem de tractar
de salvar bàsicament, perquè és el sector que més ens interessa,
que té un millor resultat social i de cara a la sostenibilitat també,
és el sector hoteler, i per tant regular el turisme residencial en el
sentit de restringir-lo i de potenciar el turisme d’hotels, d’acord;
tot el que sigui el contrari, poder passar places hoteleres a
residencials o permetre creixements indiscriminats, ens pareix
molt negatiu.

En el tema del tot inclòs dir que la comissió d’experts
acabarà les conclusions, bé, això ja ho sabíem, però hi haurà
voluntat -fins ara no n’hi hagut- hi haurà voluntat per part del
Govern per regular el tot inclòs? Aquesta és una actuació que sí
té una incidència sobre el nostre model turístic importantíssima.
Fins ara no hi ha hagut voluntat de regular el tot inclòs.

Sobre la Fundació Illes Balears Sostenibles...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, vagi acabant que ha sobrepassat el seu temps,
però pot...; telegràficament i acabi.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President, acab, acab ara mateix. Fundació Illes
Balears Sostenibles. No ens preocupem que no vengui al
pressupost perquè no falta..., o sigui, el Govern no hi aporta res
més. Bé, el que ja li he pregunta alguna altra vegada: el dèficit
també el pagaran els patrons?, el dèficit, el deute que generarà
aquesta fundació, qui el pagarà? Al final no haurem de crear
partides específiques, no s’hauran de buscar fórmules perquè
amb recursos públics paguem el dèficit generat per la Fundació
Illes Balears Sostenibles? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Vadell, en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista vull agrair la presència al Sr. Conseller i als
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alts càrrecs que l’acompanyen per l’explicació d’aquest
pressupost.

La veritat és que hem d’agrair, o vull agrair, al conseller la
seva ampla exposició del que són els pressuposts d’enguany, per
a l’any que ve, i li he de dir que quasi no fa falta fer-li més
preguntes, perquè la veritat és que entre la lectura que havíem
fet dels pressuposts, que és una continuació dels de l’any passat,
pràcticament -les memòries són exactament iguals i les
explicacions detallades que ha donat de les partides- , quasi no
faria falta fer-li més preguntes perquè ho ha dit pràcticament tot,
perquè la veritat és que hi ha poc més, poca cosa més a esbrinar,
ja que aquests pressuposts són, com ha dit el Sr. Ramon,
continuïstes i des del meu punt de vista poc ambiciosos.

Jo li voldria fer el comentari que a la societat, i fins i tot en
aquest parlament se n’ha parlat i als mitjans de comunicació es
veu, que hi ha un debat obert sobre el model turístic, que hi ha
canvis o hi ha necessitat de canvis de model turístic. Ho hem
vist a nombrosos debats dins aquest parlament i han sortit a
molts de fòrums exteriors també a aquest parlament, i pel que
veig que queda reflectit en aquests pressuposts sembla que el
Govern no creu convenient abordar aquest nou repte d’adaptar-
se als nous temps, perquè els pressuposts la veritat és que no ho
contemplen.

Hi ha obert un debat sobre els problemes del tot inclòs, com
ja ha dit el Sr. Ramon que li ha demanat, i no sabem exactament
quines accions o si el Govern està disposat a emprendre accions
per corregir o per, almenys, enfrontar-se als problemes que ens
diuen que hi ha des dels sectors implicats i els sectors
interessats en aquest tema, perquè la veritat és que no en parla
ni tampoc el conseller no ho ha dit en la seva exposició. Sembla
ser que continuen intentant que la despesa turística continuï
augmentant a base de fer arribar més turistes, i no en base a
altres alternatives perquè així mateix ho diuen els objectius
estratègics, que els he copiat de la memòria seva, són memòria
de la imatge, propiciar l’augment de la demanda, recuperar el
mercat tradicional i continuar el missatge de qualitat com a
valor diferencial, però, sí, la veritat és que sembla ser que la
incidència de la promoció és per aconseguir que venguin més
turistes, a la qual cosa no tenc res a dir, però crec que la qualitat
de vida dels ciutadans de les Illes Balears, que crec que ha de
ser l’objectiu principal de qualsevol activitat econòmica, també
ha de tenir altres incidències com és, per exemple, també
aconseguir una qualitat en l’ocupació, cosa que sembla que els
darrers anys, de cada vegada, hi ha més problemes per poder
aconseguir uns contractes de llarg termini, uns contractes
estables, i que els treballadors es puguin sentir amb una mica
més de poder adquisitiu, la qual cosa de cada vegada sembla ser
que el tipus de contractes que es fan són de menor qualitat.

Fets aquests comentaris, crec que poca cosa més hi ha a dir.
Jo li demanaria només dues coses, tres coses, en la seva
exposició tampoc no ha parlat de l’oferta complementària, hem
vist que aquí, com els altres anys, hi ha plans de
desestacionalització, plans de qualitat, plans d’excelAlència que
incideixen directament sobre l’entorn, plans de qualitat per al
sector turístic destinats als establiments turístics, però la veritat
és que les veus que hem sentit amb més problemes a causa de
l’augment del tot inclòs han estat per part de l’oferta
complementària, de l’entorn on hi ha més establiments de tot
inclòs. A veure si la conselleria té previst fer alguna actuació de

cara a la millora o a l’ajuda perquè la reconversió o l’adaptació
del tot inclòs perquè puguin ser més competitius. M’agradaria
que m’ho contestàs, perquè no n’ha parlat gens.

I ja només dues coses, dues preguntes que li voldria fer, que
són provocades per dos fets recents. Un d’ell provocat pel
mateix govern, que és l’anunci a la Llei d’acompanyament dels
pressuposts de la creació de l’autotaxa, li demanaria a veure si
el conseller de Turisme té previst fer alguna actuació per
contrarrestar l’efecte negatiu que ha tengut als mercats emissors
aquesta autotaxa, perquè com vostè sap, la veritat és que hi ha
hagut una mica d’alarma i a nosaltres ens agradaria saber si fa
comptes fer alguna actuació per contrarrestar aquest efecte
negatiu.

I una altra cosa en la qual no té res a veure el Govern, però
que sí pot influir negativament és amb un reportatge que
recentment hi va haver a una televisió local que incidia bastant
negativament sobre la imatge d’Eivissa i a nosaltres ens
preocupa molt, a veure si el Govern pensa incidir positivament
de cara a la promoció i al rentat d’imatge de l’illa d’Eivissa que
possiblement malauradament, i ho sentim moltíssim, hauria
provocat aquest reportatge que va ser, a més, no fa gaire dies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En representació del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Alomar té la paraula per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li agraesc la
seva presència aquí i, a més, don la benvinguda a tot el seu
equip i també coincidesc amb la intervenció anterior que la seva
explicació ha estat bastant exhaustiva entorn al que eren les
partides concretes del pressupost.

Vostè ens ha dit que aquests pressuposts havien d’afrontar
grans canvis dins els mercats turístics i, en canvi, els
pressuposts que ens du són simplement una fotocòpia dels
pressuposts de l’any anterior, no hi ha ni una sola novetat dins
aquests pressuposts que ens faci pensar que són uns pressuposts
per afrontar canvis importants. Per ventura l’única novetat en
relació amb el pressupost de l’any anterior, seria la residència
de Can Picafort, convertir-la en sociosanitària, cosa que vostè
té en fase de negociació amb els treballadors i amb els sindicats.
Només li voldria fer un esment en relació amb això, que supòs
que vostè n’és ben conscient, perquè li deuen haver dit tot
d’una, que quan parlam de negociar amb els sindicats no parlam
de problemes laborals, parlam de possible situació patrimonial
d’aquesta residència i drets patrimonials que tenen els sindicats
damunt la residència, per tant negociar amb els sindicats és
resoldre aquestes qüestions.

L’altra aportació nova que vostè ens ha dit ha estat la web.
Sembla ser que a la web ara es podrà contractar el que són
serveis turístics. Jo li recordaré que quan vostè va accedir a la
conselleria, aquesta web de les Illes Balears estava connectada
exactament a 635.000 punts de venda arreu del món, és a dir,
que no és una novetat, per ventura serà una novetat en relació
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amb l’any passat, però no és una novetat en relació a quan vostè
es va fer càrrec de la conselleria.

De totes maneres a mi m’agradaria, ja que els seus
pressuposts s’ha dit que són continuïstes, i jo li he dit que són
una fotocòpia, sí que m’agradaria que em permetés fer-li una
referència i llegir-li el Diari de Sessions que diu exactament, a
una intervenció: “Jo li he de dir que, efectivament, el normal i
el lògic en formacions de la seva naturalesa i de la seva
ideologia política és aquesta, crear imposts, això és el més fàcil,
el menys original, és a dir, demà el conseller d’Hisenda pot
posar un càrrec damunt la benzina i això seria molt fàcil, seria
poc original i molt poc creatiu”. Són les seves paraules en
aquesta comissió no fa molt de temps. 

Per tant, aquí, jo crec que quan vostè ens fa el relat de 5
grans línies mestres, se n’oblida de la sisena i de la setena, i la
sisena serien els imposts. Ja que sessió rera sessió de la
Comissió de Pressuposts i a d’altres intervencions seves, tant en
comissió com en ple, hem hagut d’aguantar durant dos anys
aquests arguments d’ideologia política envers els imposts,
arguments que jo consider simples i hem hagut d’aguantar
durant dos o tres anys aquestes argumentacions, que són
estupideses polítiques, ara m’agradaria que ens en fes cinc
cèntims i ens ho explicàs, jo crec que a vostès, i és el que hem
fet durant aquest temps, el millor és deixar-los córrer que tot
sols arriben a l’enfront. I ara hi han arribat i l’enfront, quin és?
L’enfront és que vostès havien d’eliminar un impost sobre
transmissions, no l’han eliminat, han augmentat l’impost de 0,5
a 1% dels actes jurídics documentats, han creat unes taxes
noves, i ara creen aquest impost, aquest impost que han de pagar
els turistes i que la primera explicació era que aniria a sanitat.
Tot per anar redreçant el que és inevitable, que és que vostès
posin el cèntim sanitari sobre la benzina.

Si em deixa també llegir la seva intervenció o una petita
referència a la seva intervenció de quan va venir aquí per
primera vegada aquesta legislatura, vostè feia dues mencions
claríssimes prèvies a les línies mestres del que havia de ser la
política turística: diàleg i imatge. No fa falta, i a més tenim poc
temps, que jo li hagi de recordar aquesta setmana quines han
estat les declaracions dels diferents sectors turístics entorn a
aquest impost, no li he de recordar com va sortir el conseller
corresponent del Govern dient que estava pactat i resulta que no
hi estava. Imatge, tampoc no li he de recordar la reacció
immediata que hi ha hagut dins els mercats internacionals,
especialment anglesos i alemanys, quan se n’han temut que un
membre de la Unió Europea, com és Espanya, i una regió com
és Balears, que està per damunt de la mitjana de producte per
càpita de la Unió Europea, demana doblers als turistes per a la
sanitat. Ho han desmentit, i tal, el fet és que estan demanant
doblers, primer va ser per a sanitat, ara no sabem per què, a uns
turistes, per part d’una regió que està per damunt de la mitjana.
Si això és bona imatge, si això és crear bona imatge, ja em dirà
què seria realment una mala imatge.

Jo d’aquí trec dues conclusions. Una, que el govern del
Partit Popular no és de fiar, perquè va prometre i dins el seu
programa ho deia, que posar imposts era regressiu, i posa
imposts, i que vostè no té pes específic dins aquest govern.
Vostè té el pes específic que pugui tenir la seva conselleria o
menys, que li recordaré, ja que vostè ha comparat els anys
anteriors, i té sempre aquesta virtut o tendència a comparar,

quan vostè va agafar la conselleria, el pes específic de la
conselleria seva dins els pressuposts era del 3,25%, en aquests
moments és l’1,82%, vostè ha perdut pes específic dins els
pressuposts, de 3,25% l’any 2003 a 1,82% aquest any, i aquest
és el pes polític que té la política turística dins aquest govern.
Per tant, és això el que li passa, que no li fan cas, hi ha altres
necessitats, li posen imposts i els altres li fan polítiques que li
destrossen la possible política turística, si és que existeix.

Crec que la primera lliçó que hauríem d’aprendre tots,
especialment vostè, és que no és bo donar lliçons. No ha de
venir ja més a donar lliçons sobre imposts d’esquerres, imposts
de dretes, imatge sí o imatge no, cadascú du la seva creu i, per
tant, vostè aguanti la seva creu, si haguéssim avançat això, si
enguany avançam això seria important i per ventura podríem
passar al futur a un diàleg molt més profitós entorn al que
realment és la política turística.

I passam a la política turística, vostè, a la memòria, diu que
hi ha un disseny de polítiques transversals, quines polítiques
transversals ha dissenyat?, la desestacionalització, el Pla de
desestacionalització que vostè mateix, i avui encara ho ha dit, ha
acceptat que eren els ajuntaments que havien fet aquest pla de
desestacionalització, els que havien presentat les iniciatives i
vostè les va acceptar? Ho va acceptar vostè i ho va corroborar
a una pregunta que li varen fer al ple, males llengües diuen que
no només han estat els ajuntaments, sinó que ha estat la
Conselleria d’Interior per repartir als ajuntaments del PP, males
llengües, no ho dic jo, males llengües. El Pla de neteja de
platges?, és aquest que ha coordinat vostè, que el fa la
Conselleria de Medi Ambient amb els diners de l’ecotaxa? Són
aquests els plans que ha coordinat? Vostè diu, i avui mateix ho
ha tornat a repetir de paraula, que les polítiques transversals ...,
vostè quan parla de polítiques transversals l’únic que justifica
és no haver pujat, supòs, la seva poca importància dins el
context general d’aquest pressupost i, per tant, s’està justificant,
perquè aquestes polítiques transversals no existeixen, i si
existeixen són polítiques clientelars per fer vots i per ajudar els
seus ajuntaments.

Em parla de rutes cicloturístiques com a inversió, ha estat el
que ha esmentat, vostè, per exemple, s’ha passejat per la ruta
cicloturística de Campanet-Pollença?, que és una vergonya que
puguem tenir allà, que vostès hi hagin pogut posar un rètol de
ruta cicloturística, que és l’únic que han fet, amb una carretera
plena de clots. Això és imatge?, això és inversió? Valdria la
pena que vostè hi anàs i es passejàs un poc per les rutes
cicloturístiques i veuria que han de ser alguna cosa més que
posar rètols.

Em parla de senderisme, i on és el projecte de la Coma d’En
Vidal, on són els recursos que hi havia per a la Coma d’En
Vidal? Per acabar, el projecte més important de senderisme que
té aquesta illa, l’illa de Mallorca, que és la ruta d’En Pere Sec.

La promoció, bé, i per què existeix un director general de
Promoció?, deu ser ilAlegal que el Sr. Gamero estigui assegut
aquí, si no tenim competències, al Sr. Gamero l’hauríem de
treure ara a fora, automàticament, no tenim competències, idò
per què em té un director general de Promoció? Perquè vostè
sap que no és cert l’argument que dóna, vostè justifica no
complir el programa electoral que era la transferència als
consells insulars de la competència en matèria de promoció
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turística, la justifica a Madrid, per no donar la cara i reconèixer
que no compleix el programa electoral amb el qual es varen
presentar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, l’inform que ha sobrepassat el seu temps, que
vagi acabant.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, em disculparà, cada any em passa exactament el mateix,
però és que ha de reconèixer que quan ve aquesta oportunitat hi
ha moltes coses a dir, però aniré acabant molt ràpidament.

EL SR. PRESIDENT:

Concreti i pensi que tendrà un segon torn després.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

M’agradaria que m’explicàs quins són els distintius de
qualitat que s’atorguen, si estan certificats a nivell internacional,
perquè la memòria ho diu, que s’atorguen distintius de qualitat.
M’agradaria que em digués si organismes com Exceltur està
fent indicadors dins l’àmbit de sostenibilitat, a veure si vostès
tornaran a dur els indicadors de sostenibilitat. No m’ha parlat de
la Targeta Verda, tampoc no n’hi parlaré, no tenc temps, en tot
cas a la rèplica ja en parlaríem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Els contesta l’Hble. Sr.
Conseller de Turisme. Té un temps de deu minuts per a cada
grup, però serem flexibles com hem estat amb els portaveus dels
grups.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, abans de tot i amb to
afectuós, Sr. Ramon, jo crec que si vostè creu que aquests
pressuposts no són els adequats ni els correctes, crec que anam
per bon camí, perquè els seus objectius i els nostres des del punt
de vista turístic sempre hem dit que han estat distints. Vostès
eren els que deien que havíem de perdre entre 5 i 6 milions de
visitants, nosaltres no ho volem i, per tant, a mi em conforta el
fet que efectivament vostè no coincideixi amb les línies d’aquest
pressupost.

Bé, el tema de l’impost dels cotxes de lloguer que tots han
tret, que per cert vaig llegir, no sé si és cert o no, que vostès hi
donaven suport, no sé, per tant, a quina preocupació es refereix
vostè quan parla d’aquest tema en aquesta comissió, si vaig
llegir que almenys el seu altre portaveu donava suport a aquest
impost, és un tema que no he comentat perquè crec que no es
tracta ni d’un afany recaptatori, es tracta senzillament d’intentar,
a través d’una mesura fiscal, posar ordre en un sector econòmic
que entenem que en aquests moments passa unes greus
dificultats. Jo crec que el conseller d’Economia ha explicat
suficientment aquesta qüestió, ahir m’imagín que hi va haver
moltíssim de debat sobre aquesta qüestió i, per tant, a mi el que
em preocupa és intentar transmetre als principals mercats

emissors que efectivament aquest no és un impost contra el
turista ni contra el visitant, sinó que té una altra finalitat
completament distinta, i que la recaptadora és la menys
important. La més important és protegir un sector que en
aquests moments travessa dificultats i des del diàleg, insistesc,
des del diàleg, des de l’acord i del consens hem de ser capaços
de poder arribar a una solució consensuada amb aquests
interlocutors.

A partir d’aquí tornaré sobre aquest tema, perquè el Sr.
Alomar ho ha mesclat amb altres qüestions que m’agradaria
també replicar, però a partir d’aquí és per això que jo no n’he
parlat aquí, perquè entenc que no hi ha cap tipus d’afany que
això es mescli amb el tema turístic; nosaltres no volem que això
sigui un càstig ni una frenada a l’arriba de visitants, i des
d’aquest punt de vista així ho defensam, i precisament per això
jo també emprendré ben aviat una campanya d’informació als
principals mercats emissors, tant a mitjans de comunicació com
a agents de viatges i majoristes, per explicar la filosofia i el
perquè d’aquest impost.

Bé, vostè diu que jo parl a la memòria d’un entorn protegit,
i em torna a parlar d’unes illes que no sé si... Miri, jo, en aquest
debat seu, no hi contribuiré, en el debat de tornada i que les Illes
estan fetes un desastre, i que mediambientalment són un
desastre, que ja ho varen fer vostès durant quatre anys; a mi no
m’hi trobarà, en aquest debat, a mi en aquest debat, per
responsabilitat i per sentit comú, no m’hi trobarà mai. Si vostè
hi vol anar, vagi a aquest debat, a mi no m’hi trobarà, entre
altres coses perquè podem presumir que en aquesta legislatura
hem fet molt més per al medi ambient que vostès en quatre
anys, i sense necessitat de tenir una etiqueta verda sobre la
nostra esquena, i vostè sap perfectament que una comparació de
la gestió del conseller de Medi Ambient actual amb la seva
companya de grup parlamentari no resisteix avui en dia la més
mínima comparació des del punt de vista mediambiental. Per
tant no vengui amb aquests temes mediambientals perquè crec
que tendrà la batalla perduda, i si el que cerca és fer ressò fora
d’aquí de problemes mediambientals d’aquestes illes, a mi en
aquest camí i en aquesta discussió no m’hi trobarà mai, per un
sentit de la responsabilitat que ja m’hagués agradat que vostès
haguessin tengut quan eren govern.

Nosaltres no només ens fixam en l’arribada dels turistes, no
només ens fixam en l’arribada dels turistes, però sí haurà de
reconèixer vostè que necessitàvem recuperar els turistes, perquè
amb vostès els perdérem i necessitàvem recuperar-los, i només
des d’una posició de fortalesa que podrem acabar recuperant, a
poc a poc, recuperant el turistes, podrem acabar exigint després
millors preus i més rendibilitat als nostres negocis, però allò
previ és recuperar la imatge, allò previ és recuperar una vegada
allò que vàrem perdre amb vostès durant quatre anys. I a pesar
del que vostè diu, a pesar que efectivament hem recuperat
nombre de turistes -bo és que ho reconeguin, bo és que ho
reconegui-, a més d’això hem aconseguit que la despesa
turística, que també se n’anava en orris durant els seus quatre
anys, torni estar en uns nivells molt similars als que teníem al
final dels anys noranta. De manera que no només és el nombre
de visitants, que recuperam, recuperam també altres indicadors
tan importants com aquest. I no ho deim nosaltres, ho diu
l’Institut Nacional d’Estadística, ho diu la Secretaria General de
Turisme, i no només ho deim nosaltres, tots aquests indicadors.
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Hi ha més llocs de feina que mai en el sector turístic, més
que mai, més que qualsevol estiu hi ha hagut llocs de feina, i
quan vostès em parlen de la precarietat, quan vostès em parlen
de la precarietat i de l’eventualitat, quan vulguin poden entrar
en un debat de xifres de l’estacionalitat quan vostès governaven
i quines xifres tenim nosaltres ara en els mesos de setembre,
octubre, novembre, desembre i fins al mes de març. No, jo
també li puc mostrar titulars de diaris, li puc mostrar tots els que
vulgui, però crec que no és el debat seriós, el dels titulars dels
diaris; crec que el debat seriós, li agradi o no li agradi, li agradi
o no li agradi, és que s’estan recuperant els principals indicadors
econòmics. Que n’hi ha que s’haurien de recuperar molt més,
naturalment, naturalment, però vostè si tengués un mínim
d’objectivitat hauria de reconèixer que s’està fent una feina
seriosa en matèria turística de recuperació d’aquests indicadors.
Que a tots ens agradaria que fos molt més, per descomptat, però
que s’està fent.

Miri, pressuposts continuïstes i escassos. Ja li he dit que els
anys anteriors és quan es va produir el vertader increment dels
pressuposts de la Conselleria de Turisme i especialment en
matèria de promoció. 12 milions hi destinaven vostès, 22
milions hi destinam ara. Sr. Celestí Alomar, després li
contestaré. Naturalment, si afegeixes els recursos de l’ecotaxa
que la Conselleria de Turisme tenia un altre pes, però entraré
més endavant, també, en aquest tema.

En el tema de la descentralització, miri, els fets; els fets és
que vostès, a Eivissa i a Menorca, a Eivissa i a Menorca els
donaven una tercera part del que nosaltres els donarem l’any
2006 en matèria de promoció. No em parli ni de si hem enganat,
de si el Sr. Pere..., no, no, els fets. El Sr. Alomar, assegut en
aquesta comissió, donava a la Sra. Pilar Costa, que formava part
d’un pacte amb ell, una tercera part del que nosaltres donarem
ara al Sr. Pere Palau, que forma part del meu mateix partit
política, però també a la Sra. Joana Barceló, que forma part d’un
altre partit polític. Són fets. Hem triplicat la descentralització en
matèria de promoció, i això no ho podran discutir.

Què té vostè contra la Targeta Verda?, ja li ho va demanar
el president, què té?, quin mal li fa? Dèficit, no en farà cap, de
dèficit, a la comunitat autònoma. No, no, perdoni, no; jo el rept
que vostè em demostri amb quins doblers nosaltres
subvencionarem la Targeta Verda. Campanyes de promoció i de
publicitat de la targeta no les ha pagades l’IBATUR, ni les ha
pagades la Conselleria de Turisme, les ha pagades la fundació
amb els seus recursos per donar a conèixer un producte que està
llançant. I vostè, que em parla tant de sostenibilitat, em vol
explicar, per favor, què té contra aquest tema?, quin mal li fa?,
quin mal li fa la Targeta Verda? Jo puc reconèixer amb vostè i
puc coincidir amb vostè que costarà més aplicar-la o menys i
mil coses més, però no la denigri contínuament. Però quin
problema té vostè amb aquesta targeta?, quin problema hi ha?
I dèficit ja li puc assegurar que cap ni un.

Jo de reconversió de places residencials, que ho ha tret vostè
mesclat per aquí, miri, això ho ha de parlar en els consells
insulars i en els ajuntaments. En qualsevol cas, dins un debat
molt més ample de model turístic en podem parlar. Però en
aquests pressuposts no se parla per res de reconvertir places
hoteleres en residencials i vostè coneix perfectament quina és
l’opinió del Govern, aquests són temes que s’han de discutir
dins el futur pacte per al turisme.

I miri, el tot inclòs. Que li contesti si haurà o no voluntat de
regular o si se regularà o no. Miri, jo no tenc ciència infosa, jo
no sé si vostè la té, jo no la tenc. Hem creat una comissió
d’experts perquè ens donin unes conclusions i jo no puc saber
a dia d’avui quines seran aquestes conclusions. Hi ha un
representant seu en aquesta comissió, com n’hi ha del Partit
Socialista, del PSM, d’Unió Mallorquina i del Partit Popular i
persones que ha nomenat el Govern que han format part de
governs de color polític distint al del Partit Popular. Nosaltres
no ens volem anticipar a aquestes conclusions. Si vostè ho vol
fer, perquè ja li dic, té ciència infosa, jo reconec que no la tenc,
miri jo no li vull respondre què farem. Vull esperar aquestes
conclusions. Voluntat, si se’ns demana que és el millor i el més
convenient, tota. Però esperem els resultats d’una comissió a la
qual vostè hi participa, si vostè mateix hi participa a través d’un
representant designat per vostè. Els deixi fer feina i esperem un
moment a les seves conclusions. 

El debat del model turístic. Jo estic completament d’acord,
no sé si fa falta que ho posi a la memòria, el propi President ho
ha anunciat en el debat de política general. La necessitat
d’encetar un gran diàleg per cercar un pacte social per al turisme
amb els sindicats, patronals, els consells insulars i el Govern.
Per tant, des d’aquest punt de vista absolutament d’acord en què
això sigui així.

A nosaltres ens preocupa que venguin més turistes? Sí,
efectivament, és un dels nostres objectius, no l’amagam. El
mateix que li he dit abans, nosaltres volem que venguin més
turistes, vostè me dirà és que en podrien venir de millors i que
paguessin més. Jo també ho voldria, però necessitam recuperar
la fortalesa que vàrem perdre, necessitam recuperar una posició
de negociació davant moltíssims d’operadors turístics que
l’havien perduda i que part de la problemàtica del tot inclòs ve
d’aquí, d’haver perdut aquesta posició de força, d’haver perdut
la imatge en els principals mercats emissors. I per tant, volem
recuperar el flux turístic i volem que siguin més rendibles,
naturalment que sí, també, i aposta hem de fer feina tots per
intentar aconseguir-ho.

Qualitat en els llocs de feina, ja li dic, les xifres de la
desestacionalització tampoc no aguanten la més mínima
comparació d’una legislatura amb l’altra. Hem guanyat 360.000
clients d’octubre a març, 360.000 clients, d’aquests 900.000 que
hem recuperar, 360.000 els hem recuperat d’octubre a març, i
per tant és una feina complicadíssima, dificilíssima, però en la
qual veig que es produeixen també resultats.

Que no he parlat d’oferta complementària, és que no he
parlat tampoc específicament d’hotels, he parlat de producte i
producte és oferta complementària i hotels. I precisament les
actuacions que es duen a terme amb el Pla de qualitat allà on
incideix més i allà on hi ha més demanda i on s’incorpora més
gent és precisament a l’oferta complementària. I estan
orientades pràcticament aquestes mesures perquè entenem que
la petita i mitjana empresa a l’oferta complementària té
dificultats per entrar en uns processos de qualitat nacionals o
internacionals i això ja ho vaig explicar a una interpelAlació fa
molt poc. I ens trobàvem en la situació que l’oferta
complementària de petits bars, restaurants i cafeteries no
entraven en aquests processos ni en aquests sistemes i els hem
posat un instrument, que tampoc no sé quina nosa els fa, per
facilitar-los posar la primera pedra i pujar el primer escaló, i no
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sé quina nosa fa això. Això no és incompatible amb els sistemes
de qualitat reconeguts a nivell nacional i internacional, és una
primera passa que convida i pretén ajudar les petites i mitjanes
empreses.

Jo m’he compromès, amb el tema de l’impost, com he dit
abans, a comunicar als principals mercats emissors, majoristes
de viatges i mitjans de comunicació la vertadera filosofia que
existeix darrera aquest impost i que no es tracta d’un impost
contra els visitants i per tant sí que hi ha una voluntat clara de
poder actuar en aquest sentit.

I quant al tema d’aquest mitjà de comunicació que va fer un
reportatge concret sobre Eivissa, he estat en permanent contacte
amb el president del Consell Insular d’Eivissa, hem suportat
totalment les actuacions que s’han duit a terme des d’aquest
consell insular i en aquest sentit, doncs, qualsevol cosa que
puguem fer per millorar i per ajudar el Consell Insular d’Eivissa
i l’illa d’Eivissa en aquest sentit, ho faré.

En relació amb el diputat del Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Alomar, miri, el tema de la residència, vagi per endavant
que he parlat de treballadors i de sindicats, perquè conec
perfectament els dos problemes i és el que es parla i és el que
s’està consensuant. I per tant són dos problemes distints, un és
dels llocs de feina i l’altre és dels drets que els sindicats
assenyalen tradicionalment que tenen sobre aquesta residència,
per tant és un tema que coneixem perfectament i que treballam
en aquesta direcció.

Bé, jo estic avui content, Sr. Alomar, estic content que
després d’una sèrie d’anys vostè hagi entès el problema de
l’ecotaxa; és important, no, no, és important que vostè hagi
entès el mal que va provocar a la imatge de les Illes Balears
aquest impost, però és important que vostè ho comenci a
entendre, o si ara me diu que no ho ha entès, doncs miri, rectific
i don per dit per vostè que no ho ha entès, que segueix
convençut que no va crear cap problema d’imatge. El que no pot
ser és ser un i altre, el que no pot ser és que vostè me digui que
no en creava l’ecotaxa i que aquest sí que en crearà. El que sí li
he de dir és que aquest no és un impost que es ven contra el
turista, aquest no és un impost que pretengui frenar l’arribada de
visitants ni de turistes a les Illes Balears; ja li he explicat i segur
que ahir li va explicar, sinó a vostè a un altre diputat, quines són
les motivacions i quines són les raons que han duit al Govern a
posar damunt la taula aquesta possibilitat. I en aquest sentit, jo
crec que no fa falta reproduir tots els arguments que el conseller
d’Economia ha donat i que jo confirm punt per punt, perquè no
es tracta ni que un hagi guanyat una partida ni que l’hagi
perduda un altre, els confirm punt per punt. I per tant la meva
obligació i la meva responsabilitat és transmetre aquest missatge
i transmetre aquesta opinió als principals mercats emissors.

I també vostè coneix perfectament aquestes dues coses que
vostè deia: diàleg i acord i imatge, diàleg i acord és el
compromís que té el Govern, és un procés de diàleg i d’acord
que el té encetat amb els principals interlocutors i el compromís
també de la Conselleria de Turisme de comunicar als mercats
emissors quines són realment les raons que justifiquen aquest
projecte, i per tant intentar evitar al màxim qualsevol problema
que hi pugui haver en relació amb la imatge. Però, insistesc, mai
hem venut, mai haurà sentit d’aquest govern una frase similar
a “si no ho poden pagar que no venguin”, “si no venen, millor,

que ens en sobren”, etcètera, això no ho haurà sentit mai
d’aquest govern, ni ho sentirà.

Quant al pes específic, miri, és que jo crec que aquí hi ha un
problema de protagonisme, que jo no el tenc, a mi m’és igual si
la conselleria que té més pes o la que en tengui menys, a mi
m’és igual, miri, a mi, si les infraestructures es fan, a mi, si la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports fa bones
infraestructures per al turisme, a mi, si la Conselleria de Medi
Ambient resol problemes mediambientals o fa infraestructures
mediambientals importants que tenguin i puguin tenir una
repercussió important per al turisme, també m’és molt
important; aquí no es tracta de veure quina conselleria té més o
menys pes, perquè es pot donar una paradoxa molt clara, Sr.
Alomar, es pot donar qualque cosa que és el que a mi no
m’agradaria mai que me passàs com a polític, i estic segur que
vostè en el seu fur intern també ho entendrà, miri, jo no me
n’aniria gens satisfet a ca meva quan deixi la política de dir és
que jo tenia un 4,5% de tot el pressupost, ara això sí, vaig deixar
les xifres de la comunitat autònoma com mai havien estat, amb
molts menys turistes que mai, amb molta menys despesa
turística que mai i amb una situació vertaderament alarmant que
preocupa tots els empresaris i tots els treballadors del turisme
d’aquesta terra.

Vostè se’n va anar satisfet, per molt de pes específic que
tenia el seu pressupost en el conjunt del pressupost de la
comunitat autònoma? Jo m’estim molt més no fer cas a aquests
envits que vostè me fa de si té més pes específic, de si compta
més o si compta menys, això m’importa molt menys, m’estim
més el dia d’anar-me’n poder dir, miri, almanco dins les meves
limitacions he aconseguit qualque cosa. I en aquests moments,
Sr. Alomar, li agradi o no li agradi, en aquests moments, amb
menys pressupost, amb menys pes específic, estic presentant
unes xifres i uns balanços turístics que estan a anys llum dels
que vostè va deixar l’any 2003, i això li dirà qualsevol persona
amb un mínim d’objectivitat i sense el més mínim
apassionament també aquesta qüestió.

Per tant, ja li torn dir, amb el debat del pes específic i del
protagonisme no m’hi tendrà, m’hi tendrà amb el dels balanços,
que és l’important. De poc serveix tenir molt de pressupost i
deixar les xifres com vostè les va deixar o almanco jo no me
n’aniria satisfet a ca nostra en aquest sentit.

Miri, això del Sr. Gamero i la Direcció General de
Promoció, en aquesta demagògia no m’hi veurà, perquè si vol
també doncs, doncs molt bé, amb la seva regla de tres, per què
no suprimim el Ministeri de Turisme? I per què no suprimim el
Ministeri d’Educació i el Ministeri de Sanitat, que estan
transferides, i el de l’Habitatge per què no el suprimim? Jo,
miri, pot apuntar el que vulgui, és que en aquesta demagògia no
hi vull entrar, però és que no hi vull entrar...

(Remor de veus i rialles a la Sala)

... però és que no hi vull entrar, però és que jo crec que això
és molt senzill i certament demagògic.

Sr. Alomar, després me comentava la xarxa cicloturística de
Campanet a Pollença. Miri, havia d’haver anat vostè a la de
Llucmajor-Algaida que ens va deixar a veure-la.
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I finalment, amb el tema de l’IQT, jo crec que va ser objecte
d’una interpelAlació fa molt poc; jo crec que vàrem explicar
suficientment els motius de per què hem creat aquest segell
propi, que no crec que faci cap mal, que al contrari, que ajuda,
que és una eina que ajuda les petites i mitjanes empreses a
entrar dins aquesta cultura, dins aquesta filosofia, i jo crec que
tampoc, en ares a l’hora i que encara han de contestar vostès una
altra vegada més, fa falta reiterar i reproduir tot el debat que
vàrem tenir la diputada Sra. Abascal i jo mateix fa molt poc
temps en el plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin fer ús del
torn de rèplica? Sra. Vadell, vol la paraula? Idò, en nom del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la
Sra. Vadell, per cinc minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President, me sobraran, me’n sobraran 4.
Només dir-li al Sr. Conseller que tal vegada convindria que
se’ns explicàs als diputats el vertader sentit de l’impost de
l’autotaxa, perquè la veritat és que és una opinió, però crec que
és una opinió compartida per molta gent, que en aquesta ocasió
el Govern s’ha equivocat i justament les conseqüències de
l’equivocació del Govern qui les pagarà serà vostè, que haurà de
tenir una mica més de feina anant als mercats emissors a
explicar i disculpar i a netejar la imatge d’aquesta autotaxa. La
veritat és que aquest anunci que va fer fa poques setmanes el
conseller d’Economia ha tengut un efecte bumerang i si ara me
permet una broma, Sr. Conseller, i ens imaginam que jo som
una monja i vostè és un alumne de primària dels anys cinquanta,
li hauria de dir el Bon Jesús t’ha castigat, perquè realment el que
vostès feren amb l’ecotaxa és el que ara realment els passa a
vostès, i això que ningú de l’oposició ha anat a cap mercat
emissor ni a cap fira a parlar malament del Govern ni a parlar
malament d’un impost, sinó que el mal s’ho han fet vostès
mateixos.

Simplement dir-li que si aquest impost no és per gravar els
turistes, se’ns hauria d’explicar una mica millor, perquè la
veritat és que no sé qui el pagarà; primer es va dir que pagarien
5 euros per cotxe llogat, després, a més, hi hauria un
quilometratge. I el que realment és criticable i el que li
recriminam públicament és que el Partit Popular, en aquest cas,
ha permès durant molts d’anys que proliferassin aquestes
indústries ilAlegals de cotxes malbaratant el sòl rústic i fent
esplanades totalment fora d’ordenació, dins sòl rústic, i ara no
els queda més remei per corregir el tema, perquè es veu que el
sector o alguns membres d’aquest sector els han protestat,
d’arreglar-ho de qualsevol manera. La veritat és que, no vull dir
que m’alegri perquè no ens podem alegrar d’aquestes coses,
però és que es mereixen el que els passa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. El Sr. Alomar, en representació
del Grup Parlamentari Socialista, també per cinc minuts, té la
paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ara hem acabat
d’inventar una nova modalitat d’imposts, els imposts que no
tenen esperit recaptador. Varen inventar, no fa molt de temps,
la guerra, no dic vostè, varen inventar fa molt de temps, però sí
la dreta, la guerra preventiva a Iraq i no sé quants morts duim
d’aquella guerra preventiva, era preventiva, no era una guerra,
era preventiva, i la dreta va inventar aquesta guerra preventiva
en aquest país, no estic parlant d’altres, d’aquest país. I ara
inventam un impost que no té esperit recaptador, és a dir, miri,
no ens expliqui contes, cadascú fa el que fa i no se justifiqui
simplement amb històries que no tenen ni cap ni peus.

A més, li diré una altra cosa, no té res a veure l’impost de
l’ecotaxa amb aquest impost, no hi té res a veure, o sigui, per
tant no me vengui amb el joc de si jo li he dit, de si un és bo i
l’altre no és bo, no, són vostès que varen fer una campanya a
nivell internacional en contra d’un govern i a la vegada no van
tenir manies per fer mal a la imatge d’un destí turístic, que era
el seu país, que ara vostès, és a dir, de forma contradictòria i en
contra de tot el que han dit en el seu programa electoral, posen
un impost que només l’anunciat atempta qualsevol sensibilitat
de qualsevol ciutadà europeu, vostès fan de pidolaires
mendicant igual que si fóssim aquí un tercer món perquè qualcú
ens pagui la sanitat, quan feia dues setmanes que havien tengut
una reunió amb el Govern central i els havien donat 110 milions
d’euros anuals per solucionar el problema de la sanitat. Això és
el que li deim, però els imposts no tenen res a veure, vostès fan
de pidolaires i vostès destrueixen la imatge, ja no turística, sinó
d’una comunitat, d’una regió de la Unió Europea i és això el que
li dic. Però com que vostè es pensa que ve aquí i estam jugant
un partit de futbol, clar no ens n’assabentarem; vostè juga un
partit de futbol, la política per a vostè és un partit de futbol, i si
vostè ho va fer més i si vostè,... i a mi què m’interessa si vostè
fa més o fa..., és a dir, anem a tenir un debat seriós damunt la
situació real, actual i no damunt el passat, anem a tenir un debat
seriós.

I a més, li diré una altra cosa, dues coses més, perquè llavors
el president sempre m’atura, quan parlam de xifres encara és
l’hora que m’hagi d’explicar perquè de forma constant a les
xifres d’EGATUR surt un epígraf que diu “Despesa mitja diària,
tercer trimestre”, ja ho deia l’any passat, el 2004, menys 1,9,
Balears; m’expliqui a veure si no és ver que per produir el
mateix la màquina ha d’anar més aviat i per tant té més desgast
la màquina i el medi ambient es desgasta més, utilitzam més
energia, utilitzam més recursos, a veure si no és això, que és el
que li deim; no li criticam altres coses, li deim això, el que passa
és que vostè treu la pilota de futbol, no sé si equip model, però
treu la pilota de futbol i balons cap enrera. I a nosaltres què ens
interessen els balons cap enrera, ja ho sabem el que vàrem fer,
no fa falta que m’ho conti, jo ho sé el que vaig fer. És vostè que
té l’obligació de contar-nos a nosaltres el que vol fer, no se’n
dóna compte que encara no ho hem aconseguit ni una sola
vegada de totes les vegades que ha vengut vostè aquí.

L’altra qüestió que me deia era del tema de les
transferències, el pobre Sr. Gamero, l’amic Gamero que ha
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sortit, però és que no té ni cap ni peus que me digui que no té
competències damunt promoció, no té ni cap ni peus. Li
expliqui al Sr. Rajoy, després de sentir-lo ahir el capvespre, això
de què no té competències; les competències que té el Govern
central són les competències de promoció d’una imatge que és
Espanya, li digui que no existeix Espanya. I vostè té
competències en la promoció de les Illes Balears i no doni més
voltes, no se’n vagi a cercar; que la promoció d’Espanya pot
estar mesclada amb els destins, evidentment, però no me digui
que no té competències. I en funció de què no té competències
no compliré el programa electoral, no faci trampa, Sr. Flaquer.

Només de les preguntes anteriors, n’hi ha una que també té
molta curiositat, vostè també parla molt de turisme cultural i de
diversificació, m’agradaria saber la seva opinió sobre la
intervenció de la Seu, que es fa a la Seu, per part de l’artista
Miquel Barceló i l’opinió de la situació actual, no me digui el
que vaig fer jo, que jo ho sé, la situació actual és que no està
acabat, que falten doblers, me digui aquesta opinió, i si vostè
creu bo invertir doblers allà per fer promoció cultural. No me
digui el que faig fer, ho sé el que vaig fer, me digui el que pensa
de la situació actual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar, i li he d’agrair que s’hagi ajustat
al temps que tenia reglamentat. I 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, jo crec que el sentit de l’impost l’hem explicat, jo
no tenc cap inconvenient a tornar-ho a explicar, sé que el
conseller d’Economia i Hisenda va ser ahir aquí en aquesta
mateixa comissió explicant això i que el sentit, bàsicament, és
el d’intentar protegir un sector de petites i mitjanes empreses
destinades al lloguer de cotxes, que veuen com circumstàncies,
que per altra banda s’han explicat també sobradament durant
aquests dies, permeten que altres empreses que, a més, no
paguen els seus imposts de matriculació, perquè precisament es
dediquen encobertament al lloguer, poden precisament amb
això, amb uns preus molt bons, dedicar-se més que al lloguer a
la importació i a l’exportació de vehicles. Jo crec que davant
aquesta situació, que els permet, a més, fer unes polítiques de
dunping, d’uns preus molt a la baixa que estan enfonsant
aquestes petites i mitjanes empreses, que sí que realment viuen
del lloguer de cotxes, és pel que s’ha plantejat aquest impost.
Un impost que, més que recaptador, és dissuasiu, dissuasiu
d’aquest tipus d’empreses, d’aquestes dues o tres empreses que
es dediquen realment a això.

I li torn insistir, per molt que vostès no ho creguin, que la
recaptació per a nosaltres és el menys important. Aquí hi ha un
compromís de diàleg, d’explicació d’aquesta mesura i de la seva
filosofia a tot el sector i que esperem aconseguir els nostres
objectius. Clar, dir des del PSM, que tot això s’hagués arreglat
intervenint en aquestes empreses quan es posaven en sòl rústic,
Sra. Vadell, vostès varen ser a la Comissió Insular d’Urbanisme
de Mallorca del 1995 al 2003, no varen ni un dia ni dos ni tres

mesos ni vuit, varen ser vuit anys, vuit anys en el Consell de
Mallorca. És evident que no tenia majoria absoluta, però donava
suport a un govern al Consell de Mallorca que permetia
aquestes actuacions, de manera que no traslladi, miri, jo li puc
admetre que vostè no tengués majoria absoluta, ara, m’admetrà
que nosaltres érem a l’oposició almenys en el Consell de
Mallorca del 1995 al 2003, i per tant qualque responsabilitat
degué tenir el seu partit en aquesta matèria. Qui no tenia majoria
absoluta i qui no governava segur que érem nosaltres, i vostès
estigueren en aquesta Comissió Insular d’Urbanisme.

Sr. Alomar, bé, jo crec que el tema de l’afectació de
l’impost, a part que l’he vist amb un to un poquet crispat, jo
tampoc no, si en qualque cosa que hagi pogut parlar abans l’hi
he, li deman disculpes perquè no crec que tampoc no hagi estat
ni la meva intenció ni la meva voluntat, però l’he vist un poquet
crispat i la veritat és que no és el meu desig que aquestes
comissions acabin així. Jo li he dit que l’afectació de l’impost
ja hem deixat clar que no era la sanitat, jo crec que hi ha hagut
una rectificació per part del Govern en aquest sentit.

Vostè diu que li agradaria fer un debat de pressuposts seriós,
jo crec que ho intent, jo he fet una primera intervenció allà on
he explicat les partides, he explicat un poquet la política, que a
vostè li agradarà més o menys, jo això ho puc entendre, que
vostè la subscriurà més o menys; és evident que segurament no
faig el que a vostè li agradaria que fes, és evident, aposta vostè
pertany a un partit polític, jo pertany a un altre, vostè té un
programa electoral i jo en tenc un altre, però jo he intentat
aquest debat seriós. Qui m’ha duit al debat de si tenc pes polític,
de si no tenc pes polític, de si me lleven pressupost, perdoni que
li digui, qui ha volgut entrar en aquest camp de futbol ha estat
vostè, que m’ha entrat en aquest debat. I jo en aquest debat,
senzillament li he dit que per a mi no, i li torn repetir, per a mi
no és tan important el pressupost que me donin com els resultats
que al final pugui donar.

I els resultats, Sr. Alomar, són els que són, i vostè me parla
de la despesa turística i de la despesa mitjana per dia. Bé, i jo li
he dit abans a la Sra. Vadell i li torn dir a vostè, que per a
nosaltres era fonamental recuperar el nombre de visitants, era
fonamental, la nostra imatge era fonamental. Aquesta
recuperació del nombre de visitants ens ha duit a una
recuperació, estic entrant en aquest debat seriós que vostè me
demana, jo crec que la recuperació del nombre de visitants ens
ha duit a una recuperació de la despesa total, i això és bo per a
l’economia, en general. Que vostè me diu que queda un
indicador que és el de despesa mitjana diària per turista i dia, bé,
jo crec que amb una bona imatge i amb una recuperació del
nombre de visitants és molt més fàcil recuperar aquesta
rendibilitat que amb una situació com la que tenien en el 2003,
amb pèrdua permanent de nombre de turistes i amb pèrdua de
despesa turística global. Jo estic convençut que això, amb el
temps, poc a poc, aplicant les mesures que volem aplicar, també
ho podrem recuperar.

El tema de les transferències, miri, me vol explicar, avui ja
no podrà, però si qualque dia ho pot fer i encara que sigui
després, me pot explicar quins, que això és l’important, perquè
no ens equivoquem, jo crec que la gent entén perfectament els
missatges, aquí el problema no és d’haver transferit
competències, aquí el problema és de recursos; me vol explicar
quins recursos, quins doblers ha transferit Espanya a les Illes
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Balears en matèria de promoció turística? Cap, zero, això és el
que jo dic, quan Espanya ha transferit a les Illes Balears la
sanitat i l’educació ha transferit unes competències i uns
recursos, i aquí, les Illes Balears, en matèria de promoció, hem
anat actuant de precari, hem anat fent una promoció de les Illes
Balears perquè enteníem que la d’Espanya no ens bastava, com
a marca Espanya, i l’hem anada fent, perdoni, nosaltres i vostès.
Però, els recursos, els doblers de promoció turística no s’han
transferit mai, Turespaña no ha transferit mai, Sr. Alomar,
Turespaña no ha transferit mai els seus recursos de promoció a
les Illes Balears. Si Turespaña no ha transferit mai aquests
recursos a les Illes Balears, vostè vol que IBATUR, que seria
Turespaña, ho transfereixi als consells insulars? Aquest és el
problema, aquest és el debat.

I quant a la Seu, jo crec que la comunitat autònoma, a través
de les conselleries de Turisme i de Cultura, no fa falta, ha fet
unes aportacions, jo no les he criticat mai aquests vitralls i
aquesta capella, i des d’aquest punt de vista jo estic
absolutament d’acord amb el que s’hagi pogut fer. No hi ha més
a dir, crec que el Govern ha complert escrupolosament les seves
obligacions i els seus compromisos i no hi ha res més a dir en
aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu, Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència del
conseller de Turisme i dels alts càrrecs que l’acompanyen per
explicar-nos les línies principals d’aquest pressupost del 2006
que, en la seva línia general, el muntant total suposa, aquest
augment que s’ha dit aquí d’un 3,35% respecte de l’any passat,
i que indubtablement respon als objectius que per part de la
conselleria i per part del Govern en general es proposen, que és
fer front als reptes de futur, com s’ha dit aquí, en els canvis en
el món turístic futur, a l’increment de l’oferta per part dels
països competidors que hi ha i les noves maneres de
contractació, a part d’Internet o de fer front a les noves
tecnologies que hi ha i els nous sistemes de low cost, etcètera,
i que vostè ha exposat aquí amb cinc grans trets què és el que es
pretén: una política d’adequació del producte amb la qualitat i
la diversificació; en la millora de l’entorn, a través d’una
política transversal també, i aquí també es demostra el seu pes
específic dins el Govern d’aconseguir que altres conselleries
inverteixin, d’una manera considerable, igual que feren l’any
passat en accions transversals que indubtablement repercuteixen
en la millora del fenomen turístic o la formació de personal, les
inversions en medi ambient, les inversions en carreteres, les
inversions en la protecció de tot el medi ambient i la formació
com he dit abans; aprofitar el valor de les noves tecnologies que
vostè a la memòria també ho exposa i que indubtablement són
un sistema de futur de contractació de turisme i s’hi ha de ser;
la millora de la formació del personal, importantíssima per
competir en qualitat, que és el que ens dóna valor de cara a la
competència amb altres mercats competidors, i els esforços de
la promoció.

La meva satisfacció també de l’esforç que es fa en promoció
turística, que duplica les inversions del 2003. Les noves
fundacions tant de Menorca i d’Eivissa que possibiliten aquesta
promoció i descentralització dins els consells i que, com s’ha dit
aquí, atesa la impossibilitat, i ho ha dit també la vicepresidenta
del Govern a la seva presentació dels pressuposts, la
impossibilitat o la no transferència per qüestions clares, no
només, i vostè ho acaba de dir ara també, de les competències
en turisme, sinó només tampoc la transferència de capital que
faci la promoció i que és d’agrair que per part de les illes
menors tenguem aquesta possibilitat de fer la nostra pròpia
promoció, d’acord amb la pròpia força que tenim nosaltres, amb
el propi mercat i amb la pròpia demanda que hi ha de turisme
cap a aquestes illes. I que aquest pas endavant, i sobretot quan
s’ha fet des del consens, és d’agrair que s’hagi fet per part de la
Conselleria de Turisme, la satisfacció que segueixi fent aquesta
promoció conjunta en colAlaboració amb Turespaña i la
participació a totes aquestes fires que es fan i tots els plans
d’excelAlència, dels quals també no només se’n beneficien, com
de vegades s’ha dit aquí, aquells ajuntaments que són del nostre
propi partit polític o la nostra tendència política, sinó d’altres
ajuntaments com es fa a Menorca i es fa a tota la resta d’illes.

En definitiva, crec que aquest pressupost demostra el seu pes
que té dins el turisme, demostra l’interès que té el Govern en el
tema turístic i crec que si de tot el debat d’avui se n’ha dit que
sembla que el més important o la gran problemàtica que s’ha
posat aquí és un impost que es posa damunt els cotxes de
lloguer i que no respon a un interès turístic ni a un interès
recaptador, sinó que respon a la necessitat de posar ordre a un
sector, crec que si realment aquest és el gran problema turístic
que té aquesta comunitat, jo el vull felicitar, Sr. Conseller, i que
aquesta evolució del turisme que hi ha hagut, aquí s’ha dit, s’ha
parlat de guerres que varen produir uns morts determinats a un
moment determinat, creim que aquella guerra que per part del
pacte de progrés es va fer contra el turisme no ens va dur morts,
però sí una malaltia del fenomen turístic, que vostè li està
tornant la salut.

Això va bé i millora i així es veu amb la repercussió que té
en els índexs turístics que es manegen.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Antoni Marí Tur. Té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Tan sols per agrair el suport
del grup parlamentari a aquesta línia de treball de la Conselleria
de Turisme i a aquests pressuposts per a l’any 2006. Nosaltres
estam absolutament també, des de la Conselleria de Turisme i
des de tot l’equip que m’acompanya, absolutament orgullosos
i satisfets de poder comptar amb el suport del grup parlamentari
que representa la majoria de la població d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Idò, havent esgotat el debat d’aquesta compareixença,
només em queda agrair la presència del Sr. Conseller, dels alts
càrrecs que l’han acompanyat a aquesta sessió, i la colAlaboració
de tots vostès.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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