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EL SR. PRESIDENT:
Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeixen algunes substitucions.
(Intervenció inaudible)
Gràcies. Alguna altra substitució?
Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en les preguntes RGE núm. 1994, 1995, 1996, 2145,
2146, 2147, 2148 i 2158/03. Per contestar-les assisteix l’Hble.
Conseller de Turisme, el Sr. Joan Flaquer i Riutort.
1) Pregunta RGE núm. 1994/03, de l'Hbl e. Diputada Sra.
Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes de l'ecotaxa.
Per formular la pregunta 1994/03, relativa a projectes de
l’ecotaxa, té la paraula la Sra. Patrícia Abascal i Jiménez.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Esta semana, en el acto de apert ura
del curso académico de la Escuela de Turismo de Ibiza y
Formentera, se impartió una conferencia cuyo título era
“Renovación turística en destinos maduros”. El ponente era el
Sr. Óscar Perey y del Amo, director del área de estudios e
investigación de Exceltour, el cual dijo en su intervención:
“Difícilmente podremos transformar el producto actual en un
destino maduro sin un análisis concreto de un plan de
reconversión integral que incluya el sector turístico y las
instituciones públicas. Pero existe una premisa clara que debe
respetarse en cualquier caso, como es que no se puede seguir
creciendo ocupando territorio, porque se ha llegado a un nivel
que genera masificación y deterioro de la experiencia de las
personas que visitan nuestras islas”. Perey añadió que como
alternativa debe promoverse la rehabilitación de la planta
hotelera y del entorno. Son dos cuestiones muy importantes
para adecuar el destino a un turista que lo que demanda es una
calidad, no sólo del alojamiento hotelero sino también del
entorno.

Estas palabras las ha expresado un experto en turismo, no
lo hemos dicho nosotros, aunque siempre las hemos apoyado,
porque está claro que el entorno es la base de nuestro principal
producto. Si no mantenemos y recuperamos nuestros recursos
naturales difícilmente podremos mantener el producto turístico
que ofrecemos, lo que nos llevaría a la degradación y, en
consecuencia, a la decadencia de nuestra principal industria
turística.
Los ingresos que se obtuvieron por la ecotasa en el año
2002 fueron cerca de 38 millones de euros, permitiendo llevar a
cabo proyectos destinados a esta recuperación y rehabilitación
de nuestro patrimonio y de nuestro entorno. Esos proyectos
algunos se han realizado, otros están pendientes de ejecutar,
algunos se han suprimido, como ocurrió, por ejemplo, en Ibiza
y Formentera, que se han suprimido algunos proyectos, que,
bueno, tampoco se ha dado una explicación muy clara de por
qué sucedió esto, pero bueno, esto da pie a otra pregunta que
no viene al caso en este momento. Entonces mi pregunta
referida al tema de la ecotasa es la siguiente: ¿Qué proyectos se
piensan llevar a cabo con los fondos recaudados por la ecotasa
en el presente año 2003?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar-li té la paraula l’Hble.
Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament, com molt bé diu la Sra. Diputada, en aquests
moments hi ha tota una sèrie d’ingressos provinents de
l’impost turístic que, com vostè pot imaginar i comprendre, idò
s’hauran d’aplicar a les finalitats que marca aquest impost, però
també he de dir a continuació que aquest impost, com també
vostè coneix perfectament, va ser derogat a un dels darrers
plenaris d’aquesta institució i, per tant, el finançament a través
d’aquest impost desapareix. Això fa que nosaltres haguem
hagut d’agafar tots els projectes que teníem damunt la taula,
que va deixar l’anterior govern, hem hagut d’asseure’ns amb els
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distints consells insulars, amb els ajuntaments, hem analitzat
punt per punt quins són els projectes que hi havia i hem
prioritzat la realització d’aquells projectes que nosaltres
enteníem més interessants.
Li he de dir que bàsicament tots aquells projectes que
estaven començats en el moment en què nosaltres vàrem entrar
al Govern es duran endavant i s’executaran. Dic començats, no
dic aquells que estaven senzillament en una fase de concepció,
o que estava plasmada damunt un paper la idea de fer qualque
cosa, i per tant li he de dir que en principi tots aquells que
estaven en fase d’execució on ja s’havien gastat doblers es
faran, es faran amb el finançament de l’impost, amb el romanent
que ens quedarà fins allà on s’ha cobrat aquest impost, o es
farà encara que amb un altre tipus d’aportacions.
Li he de dir, per exemple, que nosaltres hem rebut tot un
patrimoni adquirit a través d’aquest fons, de moltíssimes
finques, cases, etc., que estan en un est at avui pràcticament de
ruïna, en un estat lamentable de conservació, i que bona part
d’aquests romanents que ens queden s’hauran de destinar
precisament a la renovació, a la remodelació, a la conservació
i a la restauració d’aquest patrimoni. Però, ja li dic, jo crec que,
per no enumerar totes les qüestions que es mantenen, li he de
dir que tot allò que estava començat, per no tudar doblers, per
no perdre a vegades doblers que ja s’havien invertit, idò es
continuaran, ja sigui amb els doblers de l’impost, ja sigui amb
altre tipus de finançament, però ja li ho dic: allò que
efectivament havia costat uns doblers; és a dir, s’ha comprat
una casa, s’ha comprat una finca o senzillament s’ha començat;
allò que estava senzillament en fase d’estudi, en fase de
disseny i només figurava als papers haurem d’anar marcant les
prioritats en els nostres pressuposts.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer torn de rèplica, Sra. Abascal?
Té vostè la paraula.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, usted aquí ha comentado digamos que son proyectos
que ya se habían ap robado con el dinero recaudado en la
temporada 2002. Sin embargo estamos hablando de que en esta
temporada 2003 hay una previsión aproximadamente de unos
45, 46 millones de euros. Es decir, yo entiendo que sí, que se
adquirió un patrimonio que se tiene que rehabilitar, pero
supongo que quedará bastante más dinero pendiente para
poder invertirlo.
Lo que sí, desde luego, está claro es una cosa: que los
proyectos que se iniciaron y que se aprobaron estaban
destinados con el presupuesto del 2002. Lo que se haga a partir
de ahora con el 2003 tendrán que ser proyectos nuevos o
incluso poder completar algunos de los adquiridos en el 2002,
pero tiene que haber proyectos nuevos y aquí desde luego es
cuando entra la duda de cuáles van a ser, digamos, esos
proyectos que sean prioritarios para ustedes, teniendo en
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cuenta que difícilmente no van a llegar nunca a tener, digamos,
a través de los sistemas que de momento ustedes están
proponiendo como son los fondos medioambientales, la tarjeta
verde, lo que son las aportaciones por parte de las empresas o
donaciones que pretenden que se lleven a cabo, difícilmente se
va a conseguir un importe de las características de lo que se ha
recaudado con el impuesto durante el año 2003.
Entonces, a parte de estos proyectos que ya
conocemos, que sí, que además entiendo que había
destinar dinero al término de los mismos, sí que, bueno, no
ha contestado, si ya tienen previsto proyectos nuevos
permitan invertir este dinero.

los
que
me
que

Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Abascal. Pel torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé,
primer de tot matisar, Sra. Diputada, quan vostè em parla d’una
previsió d’ingressos de 45, 46 milions de pessetes. Això és una
previsió molt optimista que degué fer el govern anterior; perdó,
d’euros. Una impressió molt optimista, supòs que confiant que
la seva acció de govern no havia perjudicat en absolut el nostre
turisme, perquè en acabar comptarem i quan, efectivament,
puguem passar balanç del que ha estat la temporada turística i
quan puguem passar balanç de quin ha estat el nombre de
visitants que ha vengut a les Illes Balears durant enguany
veurem si efectivament arribam a aquestes quantitats. Jo crec
que és agosarat avui dir que..., a més passam molt fàcilment a
45, 46, quan fa un parell de setmanes se’m parlava de 42, la
previsió era de 42 i no crec que hi arribem.
Però bé, vostè em diu que hi havia coses del 2002 i que es
continuen pagant ara. Hi ha plurianuals, i per tant els hem de
cobrir i els hem de donar finançament, i plurianuals que no
acaben el 2003 sinó que acaben fins i tot més endavant, i per
t ant és evident que part d’aquest finançament que s’ha
aconseguit enguany a través d’aquest impost s’hagi de
destinar a fer front a aquests plurianuals i, a més, a fer front a
determinades inversions que li estic dient ara que no estaven
pressupostades, estaven contemplades però no s’havien
començat encara els projectes, estaven contemplades però no
s’havia fet res l’any 2002, com és rehabilitar tota una finca de
Son Real, que no basta (...), sinó que s’ha de posar en
condicions, rehabilitar tota una sèrie d’edificis comprats dins
Palma que estaven apuntalats i que pràcticament amenacen
ruïna i que els hem de donar qualque tipus d’utilitat i qualque
tipus de servei, i a això destinam bona part d’aquest pressupost
del 2003, i a més d’això s’han ampliat, bé, rutes cicloturístiques
que s’estan fent, s’han ampliat els itineraris de Ciutat, amb el
Consell Insular d’Eivissa hem arribat a acords per dur a terme
determinades qüestions a l’illa de Formentera i a l’illa d’Eivissa,
i a més hi ha tota una sèrie d’actuacions que s’estan fent a
Menorca dins l’àmbit i dins l’esperit del conveni que hi ha entre
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el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears
per executar el pressupost del 2003.
Jo crec que la resposta és molt clara; és a dir, què
finançarem, quins projectes finançarem amb el que s’hagi
recaptat el 2003 amb els doblers de l’impost turístic? Idò ja li ho
dic, els plurianuals compromesos del 2002, allò que és urgent
rehabilitar perquè si no cau, i allò que el Consell Insular
d’Eivissa i el Consell Insular de Menorca han considerat
prioritari i preferent. A mi em pareix que la contestació és ben
clara.
Podríem entrar a una altra discussió i a un altre debat, que
no és el d’aquesta pregunta, i és amb quins instruments de
finançació nosaltres comptarem en el futur, si estam d’acord o
estam en contra de l’ecotaxa, etc., però jo crec que aquest és un
altre debat. Si vostè em demana quins projectes finançarem amb
l’impost, ja li dic que els plurianuals compromesos pel govern
anterior, la rehabilitació del que és imperiós rehabilitar perquè
ens caurà, si no, i allò altre que hem considerat més prioritari
d’acord amb la resta d’institucions.
Moltes gràcies.

Y también están dispuestos a promocionar, digamos, o a dar
una cantidad de dinero importante al actor Michael Douglas
para que lleve a cabo una promoción que suponemos que será
sobre todo una promoción de la isla de Mallorca, puesto que
no tenemos mucho conocimiento de que Michael Douglas haya
visitado alguna de las otras islas de las Baleares, la verdad es
que nos preocupa un poco saber y conocer por parte de
ustedes, que tampoco hemos llegado a verlo claramente, cuál
va a ser la política en tema de promoción turística que se va a
llevar a cabo en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. La de
Mallorca suponemos que al estar más centralizado todo el tema
pues lo tiene más claro, pero lo que nosotros no conocemos es
exactamente qué política se va a llevar a cabo en estas islas, si
se va a seguir manteniendo, digamos, IBATUR como eje central
de las mismas o si se les va a dar digamos una independencia
real, a estas islas, para que puedan ejecutar su propia
promoción turística.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. Conseller.
2) Pregunta RGE núm. 1995/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística.
Passam a la pregunta núm. 1995/03, relativa a promoció
turística. Per formular-la té la paraula la Sra. Patricia Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. A ver, en el pleno sobre el debate de
la comunidad, celebrado este mes, el Grupo Popular rechazó
dos propuestas relacionadas con la promoción. Una de ellas
recogía el traspaso de competencias en esta materia para las
Pitiusas y Menorca, y la otra reflejaba la necesidad de tener
unos presupuestos exclusivos para cada isla que permitieran a
los consells decidir la política en materia de promoción que
consideraran más idónea.
Está claro que el Part ido Popular, con el rechazo a estas dos
propuestas, no tiene el menor interés en que se lleve a cabo una
política promocional exclusiva en cada isla. Si además está
dispuesto a invertir una buena cantidad de dinero en un equipo
ciclista, que nos parece bien el hecho de la promoción turística
a través del deporte, pero cuyo nombre será seguramente Illes
Balears, o Islas Baleares, y ustedes siempre han criticado el
hecho de que se promocione la marca Islas Baleares porque
dicen que no está reconocida de manera internacional, que lo
que se conoce en los mercados es Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, entonces nos parece ahí una apuesta con una
cantidad de dinero bastante importante por algo que ustedes
desde luego siempre habían criticado.

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
sembla que el debat sobre la transferència de les competències
de promoció ha nascut ara. Jo li he de recordar que el seu partit
va governar aquesta comunitat autònoma i el consell insular els
darrers quatre anys. Si tant creien en aquesta necessitat de
transferir les competències de promoció ho tenien molt fàcil, ho
tenien molt senzill, era senzillament aprovar una llei de
transferència de competències. Per tant jo crec que del primer
de tot que he de deixar constància aquí avui és restar
credibilitat a la seva actitud durant aquests darrers mesos,
d’intentar voler traslladar una polèmica que en aquests
moments no existeix ni entre el Govern ni entre el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera. I li insistesc que el primer de tot
que necessitam tenir els polítics és la credibilitat, i vostè o el
seu partit, el seu pacte d’esquerres a Eivissa va tenir quatre
anys per fer el que ara vostè en tres mesos ens exigeix com si
fos la vida o mort de la promoció de l’illa d’Eivissa. Per tant jo
crec que els polítics hem de ser un poquet més seriosos i ens
hem de guanyar un poquet més la credibilitat de les persones
que ens voten.
Per tant permeti’m que li digui que, en aquest sentit, no em
farà perdre massa temps. Tenim molt clar des del Partit Popular
quin és el nostre calendari d’actuació, ho tenim molt clar. Jo li
he de dir que quan parlam d’independència en els temes de
promoció és perquè creim que efectivament hi ha quatre
productes distints, que són Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, que ho hem dit sempre, ho mantenim, creim que
durant aquests quatre anys precisament s’han fet passes enrere
en aquest tema, i no només amb la promoció separada i
diferenciada de les quatres illes, sinó intentant mesclar coses
que han estat molt perjudicials precisament per a la seva illa,
que són els temes de normalització lingüística amb els temes de
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promoció. Si realment volem donar independència, si realment
volem donar autonomia, si realment volem donar criteri de
decisió al sector, a les persones que realment tenen el pes del
dia a dia en aquestes qüestions, m’agradaria saber per què es
va obligar l’illa d’Eivissa a promocionar-se amb un terme com
a conseqüència d’una política lingüística ics, que no té res a
veure amb la promoció, en contra absolutament de tot el criteri
i de tota l’opinió del sector.
I per tant, miri, la independència, com li dic, passarà pel
tema, de moment, de moment i fins que no es produeixin altres
fets, d’arribar a acords de convenis de colAlaboració amb els
consells insulars, on seran els consells insulars amb aquests
convenis els que ens marcaran i ens diran quines són les
qüestions que volen dur a terme en matèria de promoció.
Vostè em parla després de l’equip ciclista i de Michael
Douglas. Bé, i supòs que a Mallorca es queixaran que hem
patrocinat durant aquest estiu l’elaboració de tres capítols de
la sèrie Cuéntame, que només estam beneficiant Eivissa. Vull
dir, això és evident. L’equip ciclista efectivament serà un equip
ciclista de les Illes Balears, però que a l’hora de fer la seva
promoció, a l’hora de veure tot el seu equipatge i tot això duran
per separat les quatre illes, com no pot ser d’una altra manera,
com supòs que si ahir va tenir oportunitat de veure el partit de
futbol va poder veure com hi havia jugadors que duien una illa
i jugadors que en duien unes altres.
Per tant, és evident que nosaltres la promoció, quan parlam
d’independència, és que la farem diferenciada illa a illa, i de
moment amb convenis amb els consells insulars. Moltes
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Abascal, té
vostè la paraula.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Bien, primero decir que, bueno, estamos en una legislatura
nueva y es responsabilidad de ustedes ahora gobernar, o sea,
lo que ha pasado o lo que ha dejado de pasar estos cuatro años
ya está.
En segundo lugar, bueno, lo que yo pido aquí también es
una petición por parte del Consell de Ibiza y Formentera, que lo
llevaba como una promesa electoral. Quiero decir que yo no
estoy aquí inventándome nada nuevo ni estoy haciendo
bandera de algo que no hayan dicho personas de su propio
partido. Eso en primer lugar. En segundo lugar incluso, bueno,
este tema está solicitado y además fue una de las batallas
importantes que llevó a cabo incluso la Federación Hotelera de
Ibiza y Formentera, que reclama y aun así hoy en día sigue
diciendo que es necesaria la transferencia de las competencias
en tema de promoción, precisamente por un hecho que está
claro: somos islas, primero, competidoras entre nosotras
mismas; en segundo lugar tenemos productos al mismo tiempo
algunos parecidos y otros diferenciados. Entonces
simplemente, es decir, conocemos nuestra realidad turística,
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sabemos qué es lo que necesitamos en nuestras islas para
llevar a cabo la promoción, y por tanto es lícito pedir que se
nos reconozcan, digamos, estas necesidades propias de cada
una de ellas.
Eso en primer lugar. También es verdad que a lo largo de la
anterior legislatura se llevaron a cabo campañas de márqueting
diferenciadas, cada una de las islas hizo su propia campaña. O
sea, ahí ya se reconocía una independencia en este tema.
El tema de la promoción turística, además, va muy ligado no
solamente con lo que se lleva a cabo en las campañas que se
puedan hacer en los mercados europeos a través de las ferias.
También hay un tema que es muy importante y que quizás
habría que tomarlo muy en serio, y es la propia promoción que
todos los visitantes nuestros nos pueden hacer una vez que
hayan llegado a sus casas, y para eso es necesario que el
sentimiento que tengan al volver de sus vacaciones sea un
sentimiento bueno, que se hayan sentido a gusto en nuestras
islas y que además tengan un principio de seguridad, que es
algo que es básico a la hora de poder disfrutar de unas
vacaciones, y que luego no solamente tengan lo que es un
sentimiento bueno en cuanto pueda ser el tema del alojamiento,
sino que incluso además el tema de lo que es el propio entorno
y que se sientan a gusto, que no se sientan masificados, que
no se sientan digamos presionados por todo el tema que
actualmente no se está llevando a cabo.
De hecho, además, hay algo que es una premisa clara en
todos los temas de calidad: que es necesario, y como
responsabilidad tanto de las instituciones como de todo el
sector turístico, que se cumpla la premisa de calidad, que es
superar las expectativas de los clientes. Entonces de ahí parte
la base de que la promoción se tiene que hacer, y estamos
todos de acuerdo en que tiene que ser a nivel de ferias, de todo
lo que sea necesario para conocer nuestros productos, pero
que al mismo tiempo tenemos que cuidar lo interior, porque a
nadie le gusta, y todos hemos disfrutado de vacaciones y de
hacer turismo, llegar a un sitio que nos habían vendido
maravillosamente y que luego, cuando volvamos a nuestra casa
digamos que no ha sido tal y como se nos había vendido.
Entonces yo creo que la promoción va muy relacionada, tanto
fuera como dentro en el cuidado de todo lo que es el turismo y
de la necesidad de cuidar que la promoción que puedan hacer
todos nuestros visitantes sea buena.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Abascal. Pel torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President. Efectivament, en tot el que ha dit
vostè que tan important és la promoció a dins com a fora
coincidim perfectament. Vostè em demanava en aquesta
p regunta en què consistirà la major independència en temes de
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promoció que ha anunciat el conseller de Turisme, i jo li dic que
per a nosaltres serà fonamental escoltar l’opinió del sector i
l’opinió dels consells insulars respectius en relació a aquesta
promoció, i que són productes diferenciats, que són productes
separats, i que així ho farem, i creim que tant de bo això
s’hagués fet durant els darrers quatre anys, també, escoltant
més el sector i escoltant més les persones que realment viuen
el dia a dia d’aquestes qüestions.
La resta, nosaltres no estam tancats a res ni hem tancat cap
debat, l’únic que deim és que mentrestant no es produeix tot
això hi ha un instrument que són els convenis de colAlaboració
entre el Govern i els consells insulars, que seran l’eina que ens
permetrà que des del consells insulars, d’acord amb el sector,
amb els foments, ens puguin presentar les propostes de
promoció que estimin més oportunes. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

tenían conocimientos previos se les permitía, digamos, asistir
a estos cursos para que pudieran encontrar una salida en todo
lo que era el mundo de la hostelería. Se hicieron cursos de
cocina, cursos de restauración de bares, también, de recepción,
etc. También se han llevado a cabo cursos de formación
profesional.
Entonces, la verdad, nos sorprendió el hecho de que se
dijera que se inauguraba la Escuela de Hostelería como si fuera
algo completamente nuevo. Hay que decir que se llevaba a
cabo esta formación.
Bueno, ahora mi pregunta depende de..., bueno, ya le
explicaré en qué consiste fundamentalmente lo que
consideramos Escuela de Hostelería, pero mi pregunta, después
ya le comentaré en la réplica, es: ¿La Escuela de Hostelería de
Ibiza va a funcionar exactamente igual que la de Palma,
cumpliendo los mismos requisitos e impartiendo los mismos
cursos en las mismas condiciones?

Gràcies, Sr. Conseller.
Gracias.
3) Pregunta RGE núm. 1996/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Escola d'Hoteleria.
Passam a la pregunta 1996/03, relativa a
d’Hostaleria. Per formular-la té la paraula la Sra. Abascal.

l’Escola

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President. A principios de este mes de octubre
usted visitó la isla de Ibiza para llevar a cabo la inauguración de
la Escuela de Hostelería. La verdad es que nos sorprendió esta
inauguración porque la Escuela de Hostelería funcionaba y
ahora le explicaré cómo funcionaba, pero sí que pensamos que
lo que inauguró fueron las instalaciones nuevas que se habían
llevada a cabo, que era todo el tema de las cocinas, el tema de
los almacenes incluso, bueno, se destinó una buena cantidad
de dinero para poder actualizar todas estas dependencias
incluso cumpliendo la normativa que exige Europa en este
sentido.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no tenc
cap inconvenient en contestar, però és curiós que la pregunta
diu “Quan es posarà en marxa l’Escola d’Hoteleria a Eivissa?”,
i se m’acaba formulant una pregunta absolutament diferent.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Tal y como está funcionando la de Palma, la Escuela de
Hostelería de Ibiza tal y..., o sea, ¿va a funcionar exactamente
igual que la de Palma?, es la pregunta, cumpliendo los mismos
requisitos.
EL SR. PRESIDENT:

Bueno, la verdad es que cuando vimos en los periódicos
“inauguración de la Escuela de Hostelería”, a mi lo primero que
se me vino a la cabeza fue decir: “¿Ha estado la Escuela de
Hostelería cerrada siempre? ¿No se ha llevado a cabo
absolutamente nada?”, y esto sinceramente no es verdad.
Durante estos años se han llevado a cabo cursos de (...), unos
cursos que estaban firmados con un convenio con la
Conselleria de Trabajo. Además estos cursos que, bueno, le
tengo que reconocer que muchas veces es difícil poder
llevarlos porque las exigencias son muy estrictas, se necesita
un mínimo de 15 alumnos para que se pueda llevar a cabo,
incluso tienen que estar en una situación determinada, a veces
tienen que estar en situación de paro, otros incluso trabajando,
etc. Sí se hicieron, y se hicieron varios y con un éxito muy
aceptable, permitiendo a parte del sector hotelero, sobre todo
el tema hostelería, volver o recuperar, digamos, formación en
estos temas actualizándola a las necesidades que hoy en día
exige todo el tema del turismo, incluso a personas que no

No, Sra. Diputada, per aclarir confusions aquesta
presidència vol llegir la pregunta, que diu: “Títol: Escola
d’Hoteleria”, i la pregunta és “Quan es posarà en marxa l’Escola
d’Hoteleria d’Eivissa?”.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Jo no tenc cap inconvenient...
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Bueno, pero relacionado, digamos...
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Moltes gràcies. No tenc cap inconvenient en contestar,
però la pregunta era efectivament quan es posarà en marxa
aquesta escola l’hoteleria a Eivissa, i és que l’hem posada en
marxa, efectivament, i efectivament vàrem venir a inaugurar
unes instalAlacions i a més vàrem venir a inaugurar l’adscripció
definitiva d’aquesta escola a l’Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears, que fins ara no existia, i hem programat tota una sèrie
de cursos, que si vostè vol jo li puc comentar, que són en
principi tota una sèrie de cursos relacionats amb el departament
de cuina fins a set cursos, un curs de bufet de cuina eivissenca,
un de cuina amb verdures, fruites i productes de l’hort, un de
rebosteria salada, un de cuina mediterrània i balear, un de
decoració de plats i bufets, un de cuina alemanya i un de
brioixeria i pastisseria. I tota una sèrie de cursos relacionats
amb el departament de restauració, un que és la creació i el
disseny d’un restaurant, l’altre l’organització de banquets i
l’altre un curs pràctic de cocteleria internacional i tropical, un
curs d’introducció als vins internacionals, un curs
d’organització i gestió de bars i cafeteries, un curs de decoració
de taules i bufets i un curs de tècniques de servei i atenció al
client.
Vostè dirà el que vulgui. Nosaltres vàrem ser allà, vàrem
poder parlar amb el personal d’aquesta escola, la satisfacció
que varen tenir de poder-se integrar dins aquesta escola i que
es pogués donar tota aquesta oferta formativa a partir d’aquest
mateix curs va ser, idò, bastant considerable, i la nostra idea,
contestant aquesta pregunta que vostè no m’havia formulat
però que no tenc cap inconvenient en dir-li-ho, és que la nostra
intenció és que aquesta escola en el futur pugui acabar tenint
la mateixa oferta que pugui tenir en aquest moment la de Palma.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica té la paraula la Sra.
Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Agradezco, primero, que me conteste, ya que en principio
la idea de la pregunta era ésta, pero bueno, se formuló mal y lo
reconozco, las cosas como son. Básicamente, bueno, usted me
ha hecho una relación de cursos que efectivamente se van a
empezar ahora, pero que también ya se llevaban a cabo, es
decir, existían cursos muy parecidos e incluso con los mismos
contenidos pero, bueno, aprovechando que usted ha
comentado...
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reconocido con un prestigio internacional muy importante, en
el que los ciudadanos y las ciudadanas de Ibiza podían acceder
a él, a este curso, a través de un convenio que había en el que
se les subvencionaba la mitad de la matrícula; es un curso
bastante caro y ellos, bueno, pues tenían acceso a éste.
Este curso y los cursos de hostelería de la Escuela de Palma
requieren una serie de requisitos. Uno de ellos es que el 20%
del profesorado sea de la UIB, por ejemplo, y que además,
entonces, eso supone que tenga que haber profesorado
presencial, que se den clases presenciales. También uno de los
cursos que se llevan a cabo es en el extranjero, existen
convenios firmados con empresas para que puedan recibir una
mejor formación y puedan al mismo tiempo comprobar y
observar que existen otros modelos de turismo, incluso otros
sistemas de gestión en el mundo hotelero en Europa. Entonces,
claro, la preocupación va por ahí, es decir, si el curso, sobre
todo el curso de dirección hotelera, se va a impartir exactamente
igual como el de aquí, pues se necesitará digamos tener
previsto ese 20% de profesorado que corresponde a la UIB, y
que además se tenga en cuenta en los convenios que,
independientemente de los que ser firmen con las empresas de
Ibiza y Formentera, las empresas de hoteles para que se puedan
ahí llevar a cabo prácticas, sí que es necesario completar esa
formación en el extranjero.
Además, si usted me dice que va a ser exactamente igual
significará que la titulación será la misma de Palma, porque lo
que parece un poco extraño es crear un título exclusivo de Ibiza
y Formentera cuando el título de Palma, como he dicho
anteriormente, tiene un reconocimiento y un prestigio que,
bueno, le permiten tener además unas salidas profesionales.
Venía un artículo en el periódico diciendo que la Escuela de
Hostelería de Palma permite la salida de todas las personas que
estudian los cursos incluso antes de terminarlos. Entonces si
es así nosotros, desde luego, queremos que ocurra exactamente
lo mismo en Ibiza y Formentera. Sabemos que se hicieron
estudios de demanda para ver si se podía llevar a cabo este
curso en Ibiza y Formentera y no existía, entre otras cosas
porque, le digo, el importe del curso es bastante caro, y claro,
a veces no todas las familias pueden disponer de ese dinero
para llevarlo a cabo en una población que es más reducida, y
además donde existe un interés bastante grande por salir
también fuera a estudiar otro tipo de carreras y de estudios.
Entonces básicamente es que tengan en cuenta que existen
estas premisas y que desde luego, vamos, si la Escuela de
Hostelería en Ibiza va a llevar a cabo estos cursos exactamente
igual como los de Palma entonces, vamos, estamos
completamente de acuerdo en que se ponga en marcha.
Gracias.

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
...aprovechando, digamos, esta pregunta, me gustaría, si
pudiera ser posible, ya lo solicitaré por escrito, que se me
enviara el convenio que se ha firmado como extensión
universitaria de Palma. Fundamentalmente porque hay un tema,
es decir, la Escuela de Hostelería de Palma tiene sobre todo una
titulación propia, que el título de dirección hotelera, un título

Gràcies, Sr. Abascal. Per tancar el torn de rèplica té la
paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo crec
que la prova més evident que no estava inaugurada, i no estava
en marxa i no funcionava és la seva pregunta. “Quan es posarà
en marxa l’Escola d’Hoteleria a Eivissa?” Això vol dir que no
estava en marxa, i nosaltres efectivament l’hem posada en
marxa, i jo crec que això és una evidència. Vostè a la seva
pròpia pregunta ho demana. I què hem fet nosaltres? Hem
intentat... A més aquest és un projecte, miri, que segurament
ens diferencia de vostès; és un projecte que és vera que ens
diferencia de vostès.
L’Escola d’Hoteleria i de Turisme de les Illes Balears va ser
una iniciativa començada per un govern del Partit Popular.
L’extensió a l’illa d’Eivissa l’any 98 va ser continuada per un
govern del Partit Popular, i miri, jo lament haver-li de dir que
durant aquests quatre anys s’han vist molt poques concrecions
del que és posar en marxa i començar a caminar de bon de veres
aquesta extensió de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears a
l’illa d’Eivissa. Han tengut quatre anys, jo no sé si és que les
conselleries competents en aquesta matèria estaven en mans de
partits polítics distints i hi podia haver gelosies o problemes
competencials entre els distints consellers, jo ho sé, ho
desconec ho sabran millor vostès, però el cert és que el 98
nosaltres vàrem encetar aquest projecte i aquesta iniciativa i ha
hagut de ser un altre Govern del Partit Popular, el setembre
efectivament del 2003, quan hem tornat posar en marxa aquest
projecte de bon de veres, lligat a l’Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears i li contest, encara que no sigui la pregunta, perquè la
pregunta que vostè em fa és quan es posa en marxa i això ja
delata, com li dic, que no estava en marxa. És que vostè mateix
en la pregunta ja ho delata. Li contest que de manera
progressiva i gradual a nosaltres ens agradaria que els
ciutadans d’Eivissa i Formentera, igualment que els de
Menorca, poguessin tenir una oferta formativa igual a la que
puguin tenir els ciutadans de Palma. Això és el nostre desig,
sabem que és costós, sabem que és llarg, sabem que no és un
tema d’un dia per l’altre, però crec que hem començat a donar
les passes que lamentablement no es varen donar els darrers 4
anys.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
4) Pregunta RGE núm. 2145/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
d'Esque rra Unida i Els Verds, relativa a campanyes de
promoció turística al mercat estatal.
Passam a la pregunta 2145/03, relativa a campanyes de
promoció turística del mercat estatal i per formular la pregunta
té la paraula el Sr. Miquel Rosselló i Del Rosal.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, com és obvi i conegut la presència de turisme estatal,
del marc de la resta de l’Estat espanyol és cada cop més

important i per al futur del nostre turisme lògicament té molta
importància. Ens va interessar molt que a mitjans de setembre,
aquesta pregunta està formulada dia 23 de setembre, vostè va
fer unes declaracions parlant d’accions especials de promoció
en el mercat estatal i lògicament, coneixem aquesta notícia pels
mitjans de comunicació i m’agradaria en aquesta primera ocasió
de fer-li una pregunta en comissió comptar amb més
explicacions. Si em pot detallar, en la mesura del que sigui
possible, quines serien aquestes mesures per al nostre
coneixement i per al seguiment d’aquestes mesures en el futur.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, la seva pregunta demana quin tipus de producte
promourem en el mercat estatal. La contestació és molt senzilla,
un poquet en la línia que he contestat abans, 4 illes distintes
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, tot l’any intentarem
destacar sobretot la possibilitat que ofereixen les nostres Illes,
al marge dels seus encants tradicionals com puguin ser la
climatologia i les nostres platges i per tant, sempre farem
moltíssima incidència i moltíssima de referència a la possibilitat
de gaudir de les Illes durant tot l’any i a més farem també una
incidència molt especial, lligada a aquesta desestacionalització,
a aquesta oferta variada, diversa que existeix a les nostres Illes
(...) del turisme. Des d’allò que és el sol i platja, passant pel
turisme cultural, senderisme, golf, etcètera. Jo crec que un poc
el producte que intentarem vendre és aquest, 4 illes distintes,
tot l’any i amb una oferta variada i diversa. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica Sr. Rosselló té la
paraula.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Molt breument. La veritat és que haurem d’afinar molt a
l’hora de fer les preguntes, sobretot si les preguntes estan fetes
fa dos mesos i quan es contesten és complicat. Jo crec que un
esperit més obert donaria una interpretació un poc més flexible
en el tema de la pregunta perquè evidentment aquí textualment
diu quin producte, però no estaria de més, com pareix que fa en
aquesta comissió, que donés més informació. Això que acaba
de dir vostè és allò que jo vaig llegir a la premsa, això ja ho
sabia, que promouran les 4 illes separades i que no només
promouran la nostra natura, el nostre medi ambient, sinó que
faran altres elements culturals. Això ja ho he llegit i per això no
cal fer una pregunta. M’agradaria conèixer quines quantitats
estan oferint, quines possibilitats té, com incrementaran..., quin
pes tendrà la promoció en el mercat est atal en relació a la
promoció a l’exterior. En fi, una contesta més pròpia d’un
Parlament allà on hi ha diputats de distints partits que fan el
seguiment de la tasca del Govern que d’una simple roda de
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premsa. Però en fi, senzillament aquest era l’objectiu quan es va
fer la pregunta en el seu moment.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló. Vol tornar intervenir Sr. Conseller? Té
vostè la paraula.
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d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a inversions en la marca
"Balears sostenible".
Passam a la següent pregunta 2146/03, relativa a objectiu de
la marca Balears sostenible. Per formular la pregunta té la
paraula el diputat Sr. Miquel Rosselló i Del Rosal.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President , senyores i senyors diputats. Jo
francament, Sr. Rosselló, és que estic molt sorprès, vull dir no
es tracta de què el conseller hagi de precisar més la resposta, jo
allò que crec és que vostè per ventura hauria de fer un poc més
de feina i precisar més la pregunta. Vostè no em demana de
quants de doblers disposarà i de quina proporció hi haurà de la
promoció del turisme alemany. No, no vostè em demana quin
tipus de producte promourà en les campanyes de promoció per
al mercat estatal que ha anunciat la Conselleria de Turisme. No
es tracta de donar més feina en el conseller, jo estic encantat de
venir aquí i contestar tot allò que vostè em demanin, però vostè
no em demana ni les quantitats, ni quin percentatge..., vostè em
demana una cosa molt concreta i és molt senzill fer una
pregunta demanant quines quantitats destinarà l’any que ve la
Conselleria de Turisme..., no crec que sigui un esforç tan
considerable.
Jo en aquests moments no és que tengui cap inconvenient
en dir-ho, és que no tenc la informació i vostè ho ha
d’entendre. Jo en aquest moment no tenc la informació
detallada de quin serà el pressupost concret que l’IBATUR
destinarà a la promoció turística del mercat nacional, ni li puc
dir quin percentatge representa en el mercat anglès i en el
mercat alemany. Però per favor no em traslladi el mal
comportament a mi, no vulgui fer veure aquí dins aquesta sala
que som jo que no vull contestar. És que és el normal que no li
contesti perquè no tenc aquesta informació aquí. Si em
reprodueix aquesta pregunta en aquestes termes vendré amb la
informació i li donaré. Però no traslladi la seva responsabilitat,
em permeti que li digui això, a la meva persona.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
5) Pregunta RGE núm. 2146/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a objectiu de la marca
"Balears sostenible".
6) Pregunta RGE núm. 2147/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a pla de feina de la
marca "Balears sostenible".
7) Pregunta RGE núm. 2148/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Sr. President si no és botar-se molt els formalismes, a mi
m’agradaria englobar les tres següents preguntes en una
perquè fan referència a un mateix tema que jo crec, si no hem
seguir literalment el tema d’allò que diu, si no que podem parlar
un poc políticament d’allò que ens interessa, que és a allò que
venim, crec que per agilitzar el debat i per coordinar-lo i donar-li
més eficàcia, si li sembla, jo faria la 2146, 2147 i 2148 conjuntes.
EL SR. PRESIDENT:
D’acord, no hi ha inconvenient per
presidència perquè formuli les tres preguntes.

part

d’aquesta

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Durant els darrers mesos han anat apareixent tot un seguit
de notícies que han fet referència a les..., en definitiva el fons
de la qüestió és quins serien els sistemes per poder finançar, o
suplir allò que cobria en definitiva l’ecotaxa, o cobria en
definitiva allò que seria un finançament que ajudaria en temes
de fons de protecció mediambiental, fons de protecció
agroambiental, el nostre patrimoni cultural, tot una sèrie de
coses. Darrera d’això hi ha una preocupació per part del
Govern, del qual vostè és membre, per trobar iniciatives i trobar
fórmules de tirar endavant aquest tema.
La veritat és que durant aquests dos mesos han aparegut
distintes notícies damunt aquest tema que ens fa que encara
nosaltres no tenguem una visió clara de quina cosa exactament
estan parlant. Apareixia en els medis de comunicació quan es
va formular aquesta pregunta, jo crec que també s’hauria de
tenir en compte que la pròpia dinàmica parlamentària obliga a
fer la pregunta un moment i després quan et toca i avui estam
a finals d’octubre i la pregunta es va formular a mitjans de
setembre i no és una crítica, és senzillament una constatació del
funcionament, però explica que si en aquests moments ens hem
de remetre a un debat d’un tema que hi havia fa dos meso s i
mig i que ara està a un altre nivell no ens serveix per molt.
Apareixia a la premsa la creació de la marca Illes Balears
sostenible, apareixia després d’una trobada que el Govern va
tenir a l’Escola d’Hoteleria a principis de setembre, allà on varen
marcar projectes de futur, etcètera. I també apareixia la idea de
la Fundació Illes sostenibles, dues idees mesclades que no
acabàvem de..., bé a través de la lectura dels medis de
comunicació d’aquell moment no acabàvem de veure quina era
la relació, exactament què era allò que s’estava proposant.
Durant vàries setmanes en els medis de comunicació i també a
debats que hi ha hagut en aquest Parlament per preguntes que
s’han fet o per intervencions que hi ha hagut, s’ha parlat que
encara no hi havia la concreció suficient. Vostè mateix, record
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a un debat de plenari, va plantejar que els donessin temps per
acabar de fer un projecte acabat que l’estam començant.
Jo voldria saber, en aquests moments, com ha evolucionat
aquest tema i com ens trobam en aquests moments? Qui
composaria aquesta fundació? Quina seria la participació
privada en el marc d’aquesta fundació? Amb quina aportació hi
participaria aquesta participació privada? Va aparèixer en els
mitjans de comunicació una polèmica que també va ocupar
molta lletra i molt de temps sobre si s’incorporarien les finques
públiques del Govern en aquesta fundació. Després es va parlar
si s’inclourien les finques del Consell Insular de Mallorca,
immediatament hi va haver un desmentit d’algun destacat
dirigent del Consell de Mallorca dient que no, que les del
consell no hi entrarien. També hi ha hagut distintes opinions de
quin nombre de finques, es parla en alguns retalls de 31,
després hi ha desmentits de si són aquestes o són altres.
Evidentment amb tota la polèmica que tendria plantejar-se la
legitimitat o no que finques de titularitat pública passin a ser
propietat d’una fundació de titularitat pública i privada. Per
tant, de titularitat que es regiria pel sistema mercantil privat.
Més endavant apareix el projecte de targeta verda com un
projecte d’aquesta fundació, vinculada en aquesta fundació.
Inicialment s’havia parlat quan es parlava de la marca Balears
sostenible, de la venda de tota una sèrie de productes, de posar
en marxa tot una sèrie de productes que servissin no només per
a promoció sinó per finançament. Després es concretava amb
la targeta verda, projecte que vostè va anar a explicar a
Alemanya i que ha explicat als mitjans de comunicació, però
que encara no hem tengut ocasió de conèixer directament amb
la seva veu en la seu parlamentària i que per tant, crec que seria
una bona ocasió perquè avui poguéssim parlar d’aquest tema
i conèixer exactament quin seria l’abast, fins on tenen elaborat
la qüestió lògicament, no volem precipitar, sabem de les
dificultats que té aprovar, analitzar i posar en marxa projectes.
Darrerament s’ha parlat fins i tot, que aquesta fundació
tendria una seu i que aquesta seu seria Mallorca Nord, que es
compraria a en Michael Douglas a canvi d’altres qüestions,
però que seria la seu de la fundació. També és un element
controvertit que es compri una seu amb doblers públics per a
una fundació que no és estrictament pública i una quantitat
molt elevada. Però voldríem saber, repetesc no per notícies de
premsa sinó directament per vostè què hi ha de clar en tot això?
La veritat és que cada vegada que hem discutit aquestes coses
en el Parlament no ho hem pogut aclarir, ja ho he dit abans,
vostè mateix va demanar més temps, no sé si aquest és
l’adequat o no, però crec que seria el moment, si a vostè li
sembla, de què pogués concretar i pogués donar una
informació, jo no li estic demanant dades concretes i
econòmiques, li estic demanant una visió global i general molt
més concreta lògicament d’allò que es planteja... -no posi
aquesta cara Sr. Flaquer que sabem d’allò que parlam.
O sigui que parlar de marca Balears sostenible no està
vinculat a Fundació Illes Balears i no està vinculat a targeta
verda? No estam parlant del mateix? No podem rebre informació
de vostè damunt aquest tema? Idò aquesta és la qüestió i
senzillament les tres preguntes es concretarien en quins són els

objectius que té la creació de la marca Balears sostenible, que
és la pregunta textual, jo crec que tenint en compte tot el
desenvolupament d’allò que ha passat s’hauria de completar
amb la fundació i la targeta verda. Quin és el pla de feina que té
marcat i el pla de feina, entre altres coses, serà si es munta una
fundació o no es munta, com s’organitza, com no s’organitza,
amb quins medis, amb quins instruments, etcètera. I la tercera,
quines inversions tendria previstes el Govern per dur endavant
aquest tema.
Senzillament aquesta seria..., pretenia mitjançant aquestes
tres preguntes introduir un debat que jo crec que es nota a
faltar en el Parlament, no perquè passi de temps, però en algun
moment s’haurà de fer i crec que és una bona ocasió perquè es
faci en aquest moment.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula el conseller de Turisme.
No obstant vull dir que la paraula és per contestar les tres
preguntes i per debatre sobre un tema concret hi ha altres
figures dins aquest Parlament, com pot ser solAlicitud de
compareixença o interpelAlació. Però de totes maneres el
conseller de Turisme és molt lliure d’aprofundir fins on cregui
convenient. Té vostè la paraula Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no
vull descortès avui, no tenc cap inconvenient en parlar perquè
entre altres coses avui dia jo crec que és important que
sapiguem tots quin són els mecanismes, quines són les figures
parlamentàries, vull dir estam en un tràmit de preguntes orals en
comissió, no estam en un tràmit de solAlicitud de compareixença,
ni una interpelAlació que són figures que el diputat té
perfectament per demanar-me totes aquestes explicacions que
vostè em reclama i que diu que jo no he donat. Jo crec que tenc
registrada ja una solAlicitud de compareixença per aquests
temes, no sé si també hi ha interpelAlacions i crec que seria aquí
el moment de parlar d’aquestes qüestions, però no tenc cap
inconvenient en explicar-ho.
Per tant, amb l’autorització del President, pas a intentar
englobar un poquet i fugir un poc d’allò que és aquest tràmit de
preguntes orals perquè creim que no estam seguint allò que és
la mecànica del Parlament. Això sense cap dubte ni un, però bé.
El primer de tot que li vull deixar clar és que nosaltres no cercam
cap alternativa a res i molt menys a un impost que ja hem deixat
ben clar i sobretot als ciutadans també, que ens ha produït més
inconvenients, més perjudicis que avantatges. Per tant, vostè
ha d’entendre que jo no perdi ni un minut cercant alternatives
a una cosa negativa, ni un. Per tant, entengui que nosaltres no
estam en aquest moment ni substituint, ni cercant alternatives
a res i molt menys a un impost.
El Govern allò que s’ha plantejat és que efectivament el
binomi turisme i medi ambient és fonamental i és un binomi
indissociable que sense turisme, és molt important això, sense
turisme difícilment preservarem el medi ambient, crec que és un
tema que s’ha oblidat durant aquests darrers 4 anys, i
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efectivament sense medi ambient segurament ens serà difícil
sobreviure des d’un punt de vista turística. Però no només el
segon, també el primer. Per tant, són un binomi que han d’anar
de la mà, indissociable i amb el que s’ha de fer feina en el futur.
I hem plantejat la creació d’una fundació que des d’una òptica
distinta, no alternativa, distinta a la que el Govern anterior va
voler fer, que era des de la imposició, des del càstig, des de la
penalització, des de la transmissió d’una imatge de què ens
sobren els turistes i de qui si no poden venir que no paguin.
Per tant, des d’una imatge absolutament distinta que és la de la
convicció, la sensibilització, volem fer feina en el medi ambient.
I per això volem crear i esperam crear el més aviat possible
una fundació, efectivament el nom en aquests moments serà
segurament Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears,
no ho sé, crec que és el menys important. Una fundació a la que
es lligarà, per tant, no estan separats sinó que estan relacionats
una marca mediambiental, una marca verda forta amb impacte,
en aquests moments s’està desenvolupant i s’està creant. I a
partir d’aquí dir-li que la fundació està oberta, quant a la seva
constitució inicial, en principi participarien, ens agradaria que
hi participés a més del Govern els consells insulars, ens
agradaria que hi participessin les entitats financeres com a
entitats que per ventura engloben i representen un poc el
paraigua d’allò que són els sectors productius d’aquestes Illes,
perquè no només hem de parlar de turisme pensant en el sector
hoteler, sinó que hi ha moltíssims altres sectors que també
participen activament d’allò que és el món turístic i aquesta
fundació la donarem en gestió i serà una fundació pública, Sr.
Rosselló, i llegeixi la Llei de fundacions i veurà quan en
aquestes fundacions on participen aquestes administracions,
vostè sabrà que tot el patrimoni que s’hi pugui donar en gestió,
no necessàriament en titularitat, en gestió, però encara que
passessis la titularitat, aquestes fundacions en el moment en
què es dissolen el patrimoni passa i reverteix tot una altra
vegada a domini públic.
Per tant, no hi ha cap privatització de domini públic, no hi
ha cap privatització de finques públiques, Sr. Rosselló, no n’hi
ha cap ni un. És perquè vostè diu coses que surten als diaris,
dites pel Govern..., si el Sr. Alomar efectivament diu i apunta
que ell ho va dir...
EL SR. PRESIDENT:
Els pregaria que deixessin intervenir el Sr. Conseller i no
estableixin diàlegs.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Per tant, com que vostè es refereix a retalls de premsa, jo
també li dic que l’oposició en general ha dit que això és la
privatització d’aquests espais públics, fals, fals, absolutament
fals. El Govern avui, herència de l’anterior Govern, té patrimoni
públic dins una societat anònima, sotmès al règim privat i és
Diversitat 21 i aquest esquema el va crear aquesta persona que
avui diu que estam privatitzant la titularitat de les finques
públiques. Per tant, insistesc Sr. Rosselló, per a la seva
tranquilAlitat, quan estam parlant d’una fundació pública com
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serà aquesta, no hi ha cap tipus de perill en això que es volia
comentar.
Per tant, dins aquesta fundació s’integrarà la gestió
d’aquells espais públics que nosaltres creiem que es puguin
posar en valor i de tots aquells particulars que lliurament s’hi
vulguin adherir voluntàriament en aquest tipus de targeta
verda, està en un moment molt inicial de creació, on a través de
l’adquisició o la compra d’aquesta targeta es podria habilitar
gratuïtament aquests espais públics, es podria accedir a
descomptes a l’accés de determinats centres recreatius,
culturals, o allò que sigui de caire privat que s’hi vulguin
adherir, però insistesc estam en un moment de creació, de
disseny i de concepció d’aquest projecte. La nostra intenció
seria que aquesta targeta pogués procurar ingressos i recursos
a aquest finançament per dur a terme les seves inversions i les
seves funcions. A més, es parla també, s’ha parlat de la
possibilitat de crear un distintiu, un segell, una etiqueta verda
lligada a aquesta fundació i que adherida a determinats
productes pogués representar també un guany mediambiental
per als objectius d’aquesta fundació.
Però insistesc que estam en un moment encara de creació,
jo li he de dir que el Govern anterior va tardar dos anys a trobar
una fórmula tan poc original com crear un impost, per tant, em
donin un poc més de temps per intentar treballar en fórmules
una mica més originals que la creació d’un simple impost. I dir-li
que en el moment en què aquesta fundació estigui en marxa i en
el moment en què els objectius i la filosofia estigui ben clara i
ben delimitada, el nostre objectiu i la nostra finalitat seria
professionalitzar la gestió d’aquesta fundació, nomenar uns
gestors, uns directius que gestionin aquesta fundació, que
desenvolupin el projecte de la targeta verda i dels productes
associats a aquesta marca des d’un punt de vista absolutament
apolític, des d’un punt de vista absolutament professional i al
marge d’allò que són les administracions públiques. Però això,
insistesc i acab, no significa en absolut privatitzar aquests
espais, en absolut.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, vostè li dirà el que vulgui, si vol fer un debat més
terminològic que de fons, ja sé que vostès no cerquen
alternatives a l’ecotaxa perquè consideren que l’ecotaxa és un
projecte erroni i equivocat, ja sabem tot això, però allò que és
evident és que vostès, nosaltres i tothom, sap que aquí cal
despesa important per cobrir aquests objectius i que aquesta
despesa s’ha de treure d’algun lloc i una forma serà amb un
impost, vostès ho consideren erroni i equivocat i vostès
comanden i vostès han decidit llevar-ho, evident. Però ara, li
agradi o no li agradi, vostès estan cercant alternatives a trobar
fons adequats per cobrir els mateixos objectius que nosaltres
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volíem cobrir amb aquest impost, que vostès consideren
desafortunat, però es necessiten fons per fer tot això.
Jo senzillament està clar que li don tot el temps que vostè
vulgui, no tenc cap pressa, senzillament volia constatar que la
pràctica que vostès ens tenen acostumats a utilitzar és explicar
moltes coses, vendre moltes coses, quan encara no saben ni
tenen els projectes acabats, ni saben que estan fent. Aquí tenim
quilòmetres de tinta parlant d’aquest tema des de principis de
setembre i en aquests moments vostè ha demostrat en la seva
intervenció que encara estan començant a veure que han de fer.
Jo no li critic que estiguin començant, vostès tenen tot el
temps, però la característica d’improvisació per part de vostès,
no només en aquest cas en altres coses també ja s’ha vist
darrerament, però en aquest cas concret és senzillament
explicar, vendre coses fins i tot fer intervencions a Alemanya,
fer intervencions per tot explicant la targeta verda, quan vostè
m’acaba de dir que és un projecte que tenen absolutament
començant i que no saben per exemple, vostè diu a la fundació
hi participaran els consells..., els agradaria que participessin els
consells insulars i entitats financeres i després els particulars
no sé si entren o no entren dins la fundació, com quasi tot.
La meva intenció, Sr. Flaquer, era saber a quin nivell estava
tot això perquè un que mira la premsa i veu les notícies dóna la
impressió que tot està fet i resulta que tot està per començar. Jo
comprenc que a vostè li agradi molt polemitzar i sobretot, amb
mi, damunt la privatització i la no privatització i si jo vull
atemptar i vull atacar als malèvols conservadors que ho volen
privatitzar tot, és l’estereotip que es té de mi i jo crec que aquí
davant tothom és allò que pega bé. Però jo no vull discutir
sobre això. Jo d’allò que vull discutir és si de tot això que està
escrit ja hi ha alguna cosa o encara no, bé fantàstic encara no
n’hi ha i tendrem ocasió en el futur més endavant de continuar
parlant-ne.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rosselló. Per tancar el torn de contrarèplica té
la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament vostè em parla de què no es tracta de cercar
alternatives, però sí de generar uns recursos perquè hi ha una
despesa important. Miri, tot això és molt relatiu, nosaltres de
totes maneres no perdrem massa temps en cercar d’on podrem
treure els doblers per gastar 5 o 6.000 milions de pessetes en
publicitat, ni tampoc perdrem molt de temps...-sí ja poden riure,
més varen riure dia 25 de maig-. Ni perdrem massa temps en
veure d’on treim els doblers per comprar edificis ilAlegals, ni
perdrem massa temps per gastar doblers en x qüestions...
EL SR. PRESIDENT:

Per favor, jo he estat respectuós quan tenia el torn de la
paraula el Sr. Diputat i crec que el conseller està en ús de la
paraula, el deixin acabar...
EL SR. ALOMAR I MATEU:
Però sobre la qüestió i no per posar coses sense fonament
damunt una... i dir qüestions que si ell vol dur davant els jutjats
té tot el dret d’emprar la via judicial, però aquí no pot entrar en
un tema...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, no està en ús de la paraula. Segueixi Sr.
Conseller. És el President qui dirigeix i el que dóna la paraula.
EL SR. CONSELLER DE TURISM E (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President. Veig que hi ha molts de nervis.
Efectivament estic contestant a les primeres qüestions que ha
fet el Sr. Rosselló de si necessitam molts de recursos i jo he dit
que en necessitam, com en necessita qualsevol Govern, però no
els necessitam efectivament per a determinades qüestions amb
les quals es varen gastar els doblers de l’impost turístic i com
que hem denunciat aquestes qüestions per activa i per passiva,
jo crec que les denunciaré allà on faci falta, evidentment no em
retract en absolut. Nosaltres creim que es varen gastar els
doblers de l’impost turístic en coses que no tenen res a veure
amb la finalitat que es va voler fer veure als turistes que
pagaven aquest impost.
Dit això, dir-li que nosaltres, governs anteriors del Partit
Popular varen dur a terme moltíssimes d’actuacions de
recuperació de zones turístiques, començant pels plans
d’embelliment, tota la inversió en depuradores, Pla Mirall, fins
i tot temes en colAlaboració amb l’Administració estatal com
eren els plans d’excelAlència, sense necessitat d’haver-se
plantejat crear cap tipus d’impost com es va crear la legislatura
anterior. Per tant, aquest és un tema d’administració, de gestió
de pressupost i que vostè entendrà que el Govern intentarà
dins la mesura de les seves possibilitats prioritzar al màxim
aquest tipus d’inversions i el temps donarà o llevarà raons.
Parla d’improvisació, jo he d’insistir en el mateix que li he dit
abans, duim 3 o 4 mesos i per tant, jo crec que no se’ns pot
acusar d’improvisacions. I de què estam intentam intentant
explicar una cosa que encara no està feta a Alemanya. Miri
vostès varen anar a explicar l’impost turístic a Alemanya,
Anglaterra i altres llocs, per cert, creant bastant de mal i causant
bastant de perjudici amb tot el debat que varen generar i
tampoc encara havien creat l’impost i no sabien de què
parlaven i també ho varen fer. Nosaltres creim que en aquests
moments la nostra obligació és començar a explicar els nostres
projectes, independentment de què estiguin ultimats o estiguin
acabats en aquests moments també en els mercats emissors i
els ho estam explicant amb el grau de concreció o el grau
d’execució que en aquest moment tenen i progressivament
anirem explicant les concrecions i els detalls d’aquests tipus de
projectes.
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Em segueix demanant el tema de la participació dels
particulars. Miri, la nostra idea és que en aquesta fundació com
a patrons hi hauria d’haver els institucions públiques i les
entitats financeres. Els particulars que lliurament vulguin fer
aportacions, contribucions a aquests tipus de fundacions, amb
les desgravacions fiscals i avantatges que això representa ho
podran fer. Però insistim, com a patrons en principi la nostra
idea inicial és que només hi figurin les institucions públiques
i les entitats financeres.
I per acabar li diré, un poquet en resum d’aquest debat o
d’aquesta discussió, que per al Govern d’aquestes illes,
insistim, insistim, no és en aquests moments una qüestió
d’alternatives, de substitucions, ni de cercar doblers que no
tenim. No ens preocupa. Nosaltres creim que una de les
principals fonts d’ingressos d’aquesta comunitat autònoma és
que l’economia funcioni; una de les principals fonts
d’ingressos d’aquesta comunitat autònoma és que l’economia
funcioni. Lamentablement aquests darrers quatre anys hem
tengut un govern que ha anat en contra dels principals sectors
productius d’aquesta economia d’aquestes illes, i això també
s’haurà vist reflectit en el seu capítol d’ingressos.
Nosaltres estam convençuts que només de recuperar...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Sí, gràcies, president; sí, gràcies. Només de poder recuperar
un poquet el pols econòmic que hem perdut, lamentablement,
durant aquests darrers quatre anys, també s’aconseguiran
moltíssims d’ingressos addicionals en els pressuposts
d’aquesta comunitat autònoma.
Moltes gràcies.
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coses. Per tant partiré de la resposta que vostè feia ja en aquest
tema.
Vostè ha dit que es finançaran tots els projectes de l’antiga
ecotaxa que estan començats, que estan posats en marxa. Bé,
es podria concretar més, per exemple se m’ocorre així, de forma
ràpida el projecte de restitució de la platja de Cas Català, el que
estava finançat era l’esponjament; la restitució es considera
començat?, no es considera començat?, però bé, tampoc no vull
entrar a concretar massa sobre aquest tema perquè el donam
per... S’ha de tenir en compte que molts d’aquests projectes,
com vostè perfectament sap, eren projectes que es finançaven
durant tres anys, no solament bianuals, com ha dit vostè, sinó
fins i tot durant tres anys.
A mi el que m’agradaria..., bé, vostè ja ha contestat la
qüestió que es continuaran finançant, ha utilitzat uns termes
que, per cert, són molt amples, perquè clar, quan parla de
finques públiques o d’edificis en molt mal estat parla de posarlos en bon estat, però llavors tothom sap que aquests temes
s’han de mantenir, i el manteniment de tot aquest patrimoni és
també un cost important, que no m’atrevesc quasi a comentar-li
el que diré, perquè després de la seva primera intervenció, que
pareix que els sobren els doblers i que..., deu ser la primera
administració del món en què la preocupació més important no
són els doblers que tenen per veure en què han d’invertir. Per
tant, quasi quasi no m’atrevesc a plantejar-l’hi, però la qüestió
seria, bé, perquè els doblers de l’ecotaxa són els que han entrar,
no més, no continuaran entrant a partir d’ara, i s’han de
finançar aquests projectes durant tres anys fins que s’acabin,
perquè vostè ho ha dit, i a la vegada el patrimoni que s’ha
adquirit i tal s’ha de continuar mantenint i tal. De quina forma
resoldran aquest tema i afrontaran el tema de la finançació que
vostè ha contestat a la Sra. Abascal que farien.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
8) Pregunta RGE núm. 2158/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a projectes a finançar
amb l'impost sobre estades turístiques.
Passam a la pregunta 2158/03, relativa a projectes a finançar
amb l’impost sobre estades turístiques. Té la paraula..., el
diputat que fa la pregunta és el Sr. Rosselló, tenc entès.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Molt bé, moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, molt
amable.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i Riutort):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
m’ajustaré a la pregunta perquè jo crec que, si no... “Quina
intenció té el Govern de les Illes Balears respecte als projectes
que l’anterior legislatura es preveien finançar amb l’impost
sobre estades turístiques?”. Idò en funció dels projectes en
qüestió, del nivell d’execució que tenguin, es continuaran fins
al final, i els altres seran sotmesos a l’opinió del Consell
Assessor i de la Comissió Interdepartamental de Turisme.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Rosselló.

Bé, aquesta pregunta perd una mica de sentit en funció que
s’ha fet una pregunta molt similar per part de la Sra. Abascal, la
primera que ha fet, i vostè ha contestat concret ament algunes

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
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No hi ha res a replicar. Ja es veu que el Sr. Flaquer és parc
en paraules.
EL SR. PRESIDENT:
Idò gràcies, senyores i senyores diputats. Una vegada
esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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