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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d'avui. En primer lloc, demanaré als

grups parlamentaris si hi ha substitucions.

LA SRA MULET I DEZCALLAR:

En nom de Miquel Nadal, Dolça Mulet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

En nom de Miquel Rosselló, Margalida Rosselló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, Antonio Diéguez sustituye a Fèlix

Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. No hi ha més substitucions? 

Començarem, idò, aquesta sessió, amb la presència del Sr.

Conseller de Turisme.

1) Pregunta RGE núm. 395/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estudis de viabilitat de la "targeta verda".

Per formular la pregunta RGE núm. 395/04, relativa a

estudis de viabilitat de la "targeta verda", té la paraula el

diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats. Sr. Conseller, aquests cinc minuts que ens ha fet

esperar han fet que ens preocupàssim molt, pensava que ara ja

posava en escena, tipus Hollywood, les entrades a les

comissions. El cert és que feia quasi mig any que l'esperàvem

aquí, a aquesta comissió, perquè aquestes preguntes estan fetes

des del mes d'octubre, per això pot ser que alguna no sigui de

molta actualitat.

A un moment determinat varen presentar i varen fer pública

una proposta, que era una targeta pública, la feren pública, com

és lògic, des de la iniciativa absoluta per part seva, no estaven

pressionats en cap moment per fer aquesta proposta, per tant la

fan amb un moviment determinat i, entenem nosaltres que la

fan pensant que és una proposta que aportarà valor al turisme

de les Illes Balears.

El que li volíem demanar concretament és que aquesta

proposta que, com li dic, entenem perfectament que vostè la

faci amb la intenció d'aportar valor al turisme de les Illes

Balears, quins estudis de viabilitat tenia i quins estudis previs

havien fet per fer aquesta proposta concreta de la targeta verda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Per contestar, té la paraula l'Hble.

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i

Mateu):
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si es

refereix a estudis de viabilitat encomanats a empreses externes,

cap; el que sí hem fet ha estat una feina a nivell de govern, amb

els alts càrrecs de distintes conselleries, però també amb

consultes, xerrades i assessorament de moltíssims funcionaris

d'aquestes conselleries sobre aquests temes, i, naturalment,

nosaltres pensam que aquest pot ser un projecte important de

cara al futur. La pregunta en concret que vostè em feia era si els

ingressos per la venda d'aquesta targeta a turistes i residents

serien suficients per finançar projectes mediambientals, crec

que és aquesta la pregunta 395, la primera, crec, no sé si hi ha

hagut ...

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta és la núm. 395/04.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Nosaltres, en aquest moment, com li dic, de caire extern,

cap ni un, nosaltres mai no hem dit que el que es pugui

aconseguir a través de la venda d'una targeta verda sigui

suficient per finançar tots els projectes mediambientals.

Nosaltres sabem que la inversió en medi ambient mai no

s'acaba, sempre pot continuar, sempre seran insuficients els

recursos que es puguin destinar al medi ambient, perquè sabem

les necessitats que tenim en aquest sentit. L'únic que hem dit ha

estat que tots els ingressos que es puguin aconseguir a través

d'aquesta venda de targeta verda seran uns ingressos finalistes

destinats i dedicats a finançar aquests tipus de projectes.

Més enllà d'això i contestant concretament la seva pregunta,

ja li dic, estudis de viabilitat externa no n'hem encomanat cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la paraula

el Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, crec que ha dit

que no havia fet cap estudi, que havien recaptat l'opinió o

estudis interns de la conselleria, que era un projecte de futur,

em sembla que he entès i que, indubtablement, vostès preveuen

que el que es pugui ingressar per la targeta verda seran recursos

insuficients per dur a terme projectes de caràcter

mediambiental (...) per inversions d'aquestes característiques,

entenent que per projectes mediambientals feim referència a

aquells projectes que no es deriven d'un servei, com pugui ser

la recollida de fems, ni projectes de consum d'aigua, etc., sinó

projectes mediambientals dirigits al món del turisme, perquè si

no, evidentment, si de tots els projectes o de tot el que té cura

del medi ambient s'hagués de fer amb càrrec a una targeta verda

seria indubtablement insuficient.

Però és que aquesta targeta verda, pràcticament, és l'única

proposta, conjuntament amb una marca ecològica, que hi va

molt lligada, és l'única proposta d'ingressos per part de la

comunitat per dur a terme projectes mediambientals. Vostè em

diu que l'única proposta que tenen serà insuficient per als

projectes que duran a terme.

A mi em preocupa no només que no hi ha cap estudi, que és

un projecte de futur, és a dir, no hi ha res en concret, em ve a

dir, i que ja preveu que no serà suficient, el que em preocupa és

que vostès i aquestes illes necessiten el reforçament d'una

imatge de caràcter mediambiental, una destinació que preserva

el medi ambient, i els projectes que vostès duen a terme, als 8

mesos d'estar al govern, són simplement projectes de futur. En

canvi, s'han fet presentacions a gran escala i amb tot tipus

d'imatges, com a projectes que salvarien el que són les

inversions mediambientals. Em preocupa, per tant, que si no es

van concretant aquests projectes hi pugui haver una frustració

per part d'aquelles persones i per part dels nostres clients i es

pugui derivar una imatge negativa, a part de la imatge o el fet

real que no hi hagi les inversions. La meva preocupació, per

tant, és doble, en el sentit que no hi ha les inversions, i a més

seran insuficients, i segona, que d'aquí es pugui derivar una

imatge negativa pel que fa referència a la projecció de

destinació que té cura del seu medi ambient, de la seva natura

i del seu paisatge dins els mercats internacionals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest torn, té la paraula el

Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

M'agradaria entrar en tres qüestions que ha comentat el Sr.

Alomar. 

En primer lloc, per matisar un poc, el que he dit és que mai

els recursos que es puguin generar, sigui quina sigui la font

d'ingressos, basten per complir o per podar donar abast a tot el

que desitjaríem fer en matèria de medi ambient. És això el que

he dit. Però estic absolutament convençut que aquest projecte

de fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes

Balears generarà recursos a bastament per dur a terme

moltíssim d'aquests projectes. El que he dit abans i matís ara

aquí és que, naturalment, mai no acabaríem els doblers en tot

el que voldríem fer tots en matèria de medi ambient. Per tant,

estic convençut que hi haurà recursos i que es generaran

recursos.

Igualment estic convençut, i aquesta és la segona qüestió en

que volia incidir o aprofundir, que aquest projecte es concretarà

ben aviat, en aquests moments estam ja en una fase

pràcticament final de tot el que és la constitució de la fundació,

que són unes converses i unes negociacions que es duen des de

la Conselleria d'Economia i Hisenda i, per tant, la concreció hi

serà, i intentarem desenvolupar aquest projecte, tal com

l'anunciàrem en el seu moment. Jo li vull recordar que en

aquest moment el Govern de les Illes Balears du set mesos

parlant d'aquest tema, li he de recordar que vostès varen estar

dos anys parlant de la creació d'un impost fins que el crearen.

Per tant, jo he de continuar insistint en el que li he dit en moltes
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ocasions, deixin un poquet de temps per tal que les coses vagin

madurant i es puguin anar desenvolupant.

Tercera qüestió. Quan em diu que aquesta és l'única

proposta d'ingressos que nosaltres hem pensat, li he de fer dues

reflexions. Primera, nosaltres amb aquesta fundació no

pretenem substituir res, que quedi ben clar perquè ho hem dit

des del primer moment, i molt menys substituir una cosa que

creim, com va ser l'impost sobre les estades turístiques, que va

du moltes més conseqüències negatives que positives a les

nostres illes, però parlant de font d'ingressos, ja he dit moltes

vegades i ho vull reiterar aquí, que aquestes són les diferències

dels models econòmics i de polítiques que feim nosaltres i les

que vostès varen aplicar el seu dia. Per a vostès els ingressos

només poden anar directament a les arques públiques, via

impost, a vostès només els preocupa generar ingressos per als

pressuposts públics; a nosaltres ens preocupa molt menys això

que no que l'activitat econòmica es recuperi, que el pols del

turisme es torni a recuperar, que hi hagi ingressos, que

l'activitat econòmica es recuperi i es desenvolupi, com

afortunadament  sembla que passa durant aquests darrers

mesos, perquè entenem que aquesta és la millor política que

poden fer per garantir, també ingressos i recursos amb els quals

fer front a les inversions mediambientals. 

Jo entenc perfectament que aquests són dos models política

i econòmics absolutament distints i contraposats i, per tant,

absolutament respectable és el seu, però vostè entengui que per

a nosaltres és més important, més que crear impostos, crear les

condicions necessàries perquè l'activitat econòmica es pugui

desenvolupar amb normalitat i pugui generar la riquesa i la

prosperitat que tots desitjam, perquè aquesta riquesa i aquesta

prosperitat al cap i a la fi també es tradueix després en més

recursos, via impost de societats, via imposts de rendes, de més

llocs de treball, als pressuposts públics que també poden,

naturalment, usar-se en medi ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 396/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reunions amb empresaris.

Passam a la pregunta següent, la núm. 396/04, presentada

per l'Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, relativa a

reunions amb empresaris. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Antes de nada, dar la bienvenida al

Sr. Conseller, al que esperábamos impacientes desde hace unos

seis meses para que viniera a esta cámara a darnos alguna

explicación sobre proyectos que sí que se presentan en prensa

con gran bombo y platillo, pero de los que luego, a veces,

dejamos de oír hablar durante mucho tiempo. Así, en un

determinado momento nos llamó la atención que se presentaran

una serie de proyectos, como era la tarjeta verde, los llamados

productos ecológicos o la Fundació per al desenvolupament

sostenible de les Illes Balears. Estos tres proyectos,

presentados, ya digo, con cierta importancia, o anunciados

cuanto menos, no habían visto que fueran cristalizando en nada,

suponíamos o queríamos suponer que el Gobierno estaba

trabajando en ello, como se suelo decir desde estas esferas.

En definitiva parece, por lo que se ha contestado a la

anterior pregunta, que efectivamente siguen adelante estos

proyectos, se nos han citado ya dos por el Sr. Conseller, la

tarjeta verde y la fundación, que parece que van hacia adelante,

suponemos que el de productos ecológicos también, aunque no

se ha pregunta y no se ha dicho nada al respecto. A nosotros

nos interesaba saber, de cara a la puesta en marcha de estos tres

proyectos que se presentaban como señeros y muy importantes

para nuestra comunidad autónoma, y que probablemente pueda

ser así, quién sabe, ya veremos a medida que se vayan

objetivando y podamos ver que son una realidad, le queríamos

preguntar si ha tenido alguna reunión el conseller de Turismo,

hemos especificado, el conseller de Turismo o cualquier otro

miembro del Govern de las Illes Balears, porque a veces,

conocida la querencia a tratar de contestar en muy estrictos

términos a las preguntas, tratamos de hacerlas de la manera más

prolija posible para que lleguen a su auténtico fin, que es saber

qué va a hacer el Gobierno sobre una cuestión determinada. 

En este caso concreto, preguntamos si ha habido reuniones

con empresarios hoteleros, concretamente, especificándonos

con cuáles, la fecha y la hora, la importancia no es tampoco

enorme, en el sentido de saber qué fecha y hora, pero

conociendo la facilidad para escurrir las respuestas que

pretende la oposición y que, a veces, pueden no interesar al

ejecutivo, yo confío que el Sr. Conseller, sin duda, tendrá, y

ahora me lo dirá de forma prolija, una serie de reuniones que ha

tenido con una serie de empresarios hoteleros para poner en

marcha estos proyectos. No me cabe ninguna duda de que

ahora nos lo dirá el Sr. Conseller.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per contestar la pregunta, té la paraula

el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En

primer lloc, voldria dir que aquest conseller ha comparegut ja

en aquesta comissió i ha parlat ja en altres ocasions d'aquests

projectes; per tant, no és la primera vegada i, molt menys, no

han passat sis mesos des de la darrera vegada que vaig ser aquí.

Si no hi ha hagut altres comissions ha estat també perquè estava

prevista una d'aquestes comissions fa dues setmanes i per

motius que han estat absolutament estranys a la meva agenda

política, i els puc assegurar, tant al Sr. Alomar com al Sr.

Diéguez, que han insistit en aquest tema, que cada vegada que

he pogut i que no he tengut un compromís que no fos
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absolutament professional i conseqüència de la meva tasca com

a conseller de Turisme, he comparegut a aquesta comissió, i

així ho pens continuar fent.

En relació a les reunions, a la pregunta concreta, perquè el

Sr. Diéguez acostuma sempre ornar les seves preguntes amb

moltíssimes qüestions, però anant al detall, efectivament, del

que vostè em demana, li he de dir que el conseller de Turisme

ha mantengut moltíssimes reunions amb els empresaris

hotelers, com és la seva obligació i la seva responsabilitat,

durant aquests vuit mesos que fa que ha assumit aquesta

responsabilitat. És possible que durant alguna d'aquestes

reunions s'hagi parlat d'aquest tema, però li he de dir que

reunions concretes, específiques per parlar d'aquest tema, se

n'ha fet una, dia 30 de setembre, a l'Escola d'Hostaleria de les

Illes Balears, si vol més detalls va ser a les 8 de l'horabaixa, si

no vaig equivocat; hi havia la Federació de Mallorca. Vàrem

ser també a Menorca -ho cerc a la meva agenda-, dia 5 d'agost

a les 11,30, si no ho tenc apuntat malament; i a Eivissa i

Formentera va ser dia 1 d'octubre del 2003. Insistesc, aquestes

varen ser reunions amb aquestes federacions on es va explicar

aquest projecte. També li he de dir que jo he fet una visita, com

no pot ser d'una altra manera, a totes les zones turístiques de

Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i, com vostè

pot imaginar, aquest ha estat un tema comentat i explicat pel

conseller de Turisme a cada una d'aquestes reunions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la paraula

el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, en cierto modo satisfechos,

pero también insatisfechos, en cierto modo. Nos gustaría

aprovechar este turno para poder obtener una mayor concreción

en el asunto. Es decir, no me cabe ninguna duda que en todas

las reuniones que pueda haber tenido el Sr. Conseller con la

Federación, a la vista de los anuncios hechos, sin duda, se

comentarían los términos, las iniciativas que, en un proyecto

más o menos avanzado, pudiera tener la conselleria al respecto,

y que dentro de esa generalidad de proyectos que presenta la

conselleria, siempre sobre todo cuando se produce el inicio de

un mandato, pues sin duda se hablaría de éstos que habían sido

presentados en prensa con una mayor importancia. 

Pero lo que me gustaría que se nos precisara es si estas

reuniones tenían una convocatoria y en esa convocatoria

figuraba como orden punto del orden del día de forma expresa,

tarjeta verde, productos ecológicos, Fundació per al

desenvolupament sostenible de les Illes Balears, o si

simplemente era una reunión de toma de contacto en la que, de

pasada con otros temas, se habló de éstos. Es decir, a mí lo que

me interesa es saber si ha habido una reunión de carácter

monográfico para estudiar este tema concreto y llegar a un

acuerdo y un diálogo con el sector para mirar de llegar a unos

acuerdos, a un cambio de impresiones, recoger la opinión del

sector al respecto, etc. Esto es lo que me interesa saber, no si en

una reunión, más o menos genérica con una federación

hotelera, se había hecho mención a estas cuestiones, sino si

habían sido con una convocatoria, ya digo, expresa, y en esa

convocatoria, como punto del orden del día, figuraba este punto

para avanzar en ello. Esto es lo que me interesaba saber, ya veo

que las preguntas, a veces, por prolijas que se intenten hacer,

casi nunca llegan a su objetivo. Por eso aprovecho este turno de

réplica para precisar lo más posible qué es lo que me interesaba

saber y para interesar del Sr. Conseller y de su amabilidad que

nos lo precisara en lo que fuera posible.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per contestar i en torn de

contrarèplica, té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. L'única reunió que hi ha hagut amb

un punt d'ordre del dia específic per a aquesta qüestió, allà on

es convocaren les distintes federacions de Mallorca, de

Menorca, d'Eivissa i de Formentera, foments, CAEB i PIMEM,

estic parlant d'empresaris -després hi ha una altra pregunta que

parla de sindicats, estic parlant ara d'empresaris- va ser dia 30

de setembre del 2003, a les 20 hores, a l'Escola d'Hostaleria.

Però insistesc que aquest ha estat un projecte que, com no pot

ser d'altra manera i coneixent el seu caràcter puntós, Sr.

Diéguez, i a posta li he contat tot això, coneixent el seu

caràcter, no fos cosa que em denunciï qualsevol dia per haver

mentit aquí, si no li dic que a altres reunions que he tengut a

zones turístiques, hem parlat d'aquests temes. Ho dic per la

seva tranquilAlitat i pel seu esperit inquisitiu tan habitual.

L'única reunió, que jo recordi, amb un ordre del dia concret

d'això, és la de dia 30 de setembre, però insistesc, insistesc

perquè no pugui aprofitar-se, amb la seva demagògia habitual,

és probable i és un fet que a altres reunions, sense aquest ordre

del dia específic, s'hagi parlat d'aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 397/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reunions amb sindicats.

Passam a la pregunta següent, la 397/04, del diputat Antoni

Diéguez i Seguí, relativa a reunions amb sindicats. Té vostè la

paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Si nos obliga algo a tratar de ser lo

más precisos posible no es otra cosa sino el carácter escurridizo

de determinados miembros de este gobierno, que no de otros,

también hay que decirlo, porque hay miembros de este

gobierno que no sólo dan explicaciones y respuestas a las

preguntas que se les hacen, sino que se extienden de forma en

ocasiones totalmente satisfactoria sobre lo que se les está

demandando por parte de la oposición, puesto que nuestra
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obligación es inquirir y preguntar, y haríamos dejación de la

misma si no preguntáramos, ahora, eso sí, lo que realmente es

difícil es obtener respuestas claras y satisfactorias. Realmente

usted, Sr. Conseller, sabrá que más de una vez le hemos hecho

una pregunta y usted, cuando contesta la pregunta, casi

siempre, por lo menos un 60, 70% de las veces, dice "lo que me

ha preguntado exactamente es esto", tratando de cogerle con las

uñas al yeso de las paredes de las preguntas para intentar

escurrir el bulto y contestar de la manera menos transparente

posible. Y eso es una cosa que realmente es nuestra función,

normal, tratar de conseguir las máximas explicaciones y evitar

que vayan escurriéndose las diferentes preguntas sin contestar,

máxime cuando nos cuesta seis meses, que sus ocupaciones

desde luego habrán ..., y seguro que el gobierno anterior lo

había hecho peor, ya me adelanto, seguro que lo había hecho

peor, pero confiamos en que nos daría explicaciones, ya digo,

más amplias y más satisfactorias.

En definitiva, entrando en esta segunda pregunta, que es

muy semejante a la anterior, sólo que va referida a reuniones

con sindicatos. Me interesa que me diga si en estas reuniones

había una convocatoria específica para hablar de estos temas

concretos. No si un día, en un sitio determinado, se encontró

con algún representante sindicato y le dijo "oye, pensamos

hacer una tarjeta verde, etc., etc.", no me refiero a

conversaciones informales, sino a reuniones formales con ese

orden del día previsto con los sindicatos. Y si usted me dice la

fecha y la hora, no es porque usted conozca un carácter

puntilloso y quiera añadir algo más, sino es que la pregunta lo

pone, que especifique el día y la hora; lo pone ahí, no es que

usted haga un plus de concreción, porque usted no pone nunca

un plus de concreción más allá de lo que es imprescindible y

absolutamente inevitable, por eso tenemos que precisar como

precisamos.

En definitiva, Sr. Conseller, si nos puede decir qué

reuniones ha tenido con sindicatos, pero ya digo que tuvieran

un orden del día específico referido a estas tres cuestiones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr.

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. He

d'insistir en el d'abans, perquè una mentida mil vegades

repetida no es converteixi en una veritat. El conseller de

Turisme no ha estat sis mesos a venir aquí per culpa seva, no ha

estat una voluntat o un desig del conseller de Turisme, vostè

sap que el calendari del Parlament, la tramitació dels pressupost

és el que ha impedit, abans de les festes de Nadal, que jo

vengués aquí i, per tant, no vull que contribuïm que quedi la

impressió que jo he estat sis mesos a venir aquí per voluntat

pròpia.

En segon lloc, no li puc ampliar més les respostes. Vostè em

demana quin dia, en quina data hi ha hagut reunions, i li he

contestat amb tota la concreció que he pogut. I en relació amb

la que em fa ara, els sindicats varen estar convocats i també

assistiren a la mateixa reunió de dia 30 de setembre del 2003,

a l'escola d'Hostaleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Entiendo entonces, trato de

entender y de descifrar la respuesta que me da, que los

sindicatos fueron convocados el 30 de setiembre en la Escuela

de Hostelería para hablar de la tarjeta verde, de los productos

ecológicos y de la Fundación para el desarrollo sostenible de

las Islas Baleares, fueron convocados para esto, para tener un

intercambio de opiniones acerca de estas tres cuestiones, y que,

en el caso de Menorca y en el caso de Ibiza, no ha habido

ninguna reunión al respecto. Creo entender que ha sido así,

porque solamente se ha referido a Mallorca. Supongo que

también en Menorca y en Ibiza, entiendo, por los gestos que me

hace el conseller, rascándose el interior de la oreja, entiendo

que quiere decir que no he oído bien. Entonces, lo que tratará

de decir que no he oído, es lo que no ha dicho que, en los

mismos casos que en la pregunta anterior, eso creo que es lo

que querrá decir, ¿no?

En fin, en definitiva, creo que estos juegos florales no nos

conducen a ningún sitio y creo que lo mejor es ir realmente a lo

que nos interesa. Parce que debo entender, por sus palabras y

por sus gestos, que han sido las mismas reuniones que tuvieron

lugar con los empresarios, si no es así, tendrá su turno para

aclarármelo, aunque yo, por lástima, no tendré otro turno para

exigir más conclusiones.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tancar la qüestió, té la paraula el

Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, jo és que no sé

massa bé què pretén el Sr. Diéguez, a la pregunta anterior he dit

que a la reunió de l'escola d'Hostaleria estaven convocats les

federacions hoteleres de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de

Formentera, els foments, la CAEB, la PIMEM, i li he matisat

que parlava d'empresaris, perquè sabia que hi havia una

pregunta posterior seva que parlava de sindicats; i li reiter, Sr.

Diéguez, els sindicats també foren convocats i comparegueren

a la reunió de dia 30 de setembre a l'Escola d'Hostaleria. No sé

si vol alguna informació addicional, no sé si el Reglament ho

permet, però si vol alguna cosa més ho pot dir, perquè no hi ha

res a amagar, Sr. Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 398/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estudis de viabilitat de la "marca ecològica".

Passam a la pregunta següent, que és la 398/04, feta pel

diputat Sr. Celestí Alomar i Mateu, relativa a estudis de

viabilitat de la marca ecològica.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats. Sr. Conseller. Ha explicar algunes vegades i avui hi ha

tornat a insistir que a vostè no el preocupen els ingressos i no

cerca cap alternativa a res, bé, crec que ho hem parlat algunes

vegades, i vostè ho pot entendre així i expressar així i hi té tot

el dret, com és lògic. Però el cert és que potser no el preocupin

els ingressos ni una sèrie de qüestions, però el primer que fa en

arribar al Govern és, no record exactament quina ciutat va

visitar d'Alemanya, i diu que hi haurà un fons de 42 milions

d'euros. Per tant, si que li preocupaven els recursos, perquè va

ser la primera concreció que va fer i l'única concreció que ha

fet en relació amb aquest fons des d'aquells moments fins ara,

que tendrà 42 milions d'euros.

És casualitat, i la vida és plena de casualitats, però

coincideix amb les previsions de recaptació que tenia l'impost

conegut com ecotaxa per a l'any 2003, li he de recordar que les

quantitats recaptades el 2003 per l'ecotaxa no varen ser 42

milions, sinó que han estat, segons informacions de premsa, 52

milions, per tant, no sé si rectificaria o no la xifra de 42 milions

d'euros que va fer pública el seu dia, crec que a Hannover, i si

no era a Hannover era a Berlín, a una ciutat alemanya.

Per tant, és vostè que a un moment determinat s'obliga o es

posa un llistó del que realment necessita o vol ingressar en

aquest fons que entenc que és la fundació, perquè li hem

demanat altres vegades, vostè avui em parla de dos projectes,

em parla de fundació, no em parla del fons de què vàrem parlar

en un primer moment i, per tant, he de suposar que la fundació

i el fons que varen dir que farien en el seu moment, és

exactament el mateix. Per tant, és vostè que a un moment

determinat marca el llistó de 42 milions d'euros, que coincideix

amb una xifra existent que existia.

Jo li torn a demanar, en aquesta pregunta, si la marca

ecològica, que és un altre element que no sé si va directament

relacionat amb el que és la targeta verda o va paralAlelament

amb la targeta verda, si aquesta marca ecològica que consistia

en la venda d'una sèrie de productes serà suficient per arribar

a aquests 42 milions d'euros que és el llistó que es va posar.

També va esmentar que hi havia altres fonts d'ingressos,

que eren les entitats financeres, si mal no record, això m'ho

varen explicar a un moment determinat, les entitats financeres

que segurament estaran disposades a aportar recursos a aquesta

fundació o fons, el que sigui, al final ho veurem, ens preocupa

que el que facin sigui detreure recursos o inversions de caràcter

social per anar a aquest fons. Si fos així tendríem un panorama

que es podria descriure de la següent manera. Un, que nosaltres

pensam que no es pot arribar mai al llistó que s'ha posat el

Govern, que és de 42 milions d'euros. Dos, que els recursos que

sembla ser que són més viables, que són les entitats financeres,

possiblement es detrauran d'inversions socials, la qual cosa no

només seria una funció que no crec que sigui la pròpia de les

entitats financeres sinó que seria un perjudici per uns aspectes

importants dins la nostra societat. Tres, que aquest plus o

aquesta diferència entre allò que hauria de ser l’aportació de les

entitats financeres i els 42 milions d’euros que vostè es posava

com a llistó vendria a través de dos projectes, la marca

ecològica i la targeta verda, que a dia d’avui no té estudis, és

una proposta de futur i que ja ens anticipa vostè que no seran

suficients. Aquest és el panorama que vostè ens pinta en quatre

propostes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Per contestar aquesta pregunta té la

paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies Sr. President. Efectivament jo no contestaré com

diuen que sol contestar sempre, és a dir, amb quins estudis..., li

diria que no hem fet cap estudi, no, no intentaré aprofundir un

poc més per contradir un poquet això que vostès diuen i que no

és certament així. Nosaltres allò que hem dit des del primer

moment és que hi ha un compromís d’aquest Govern amb el

medi ambient i amb les inversions mediambientals. A partir

d’aquí parlar d’imports i parlar de quantitats jo crec que és

entrar dins una discussió que no ens condueix a res, el més

important són els fets i les realitats de l’execució dels

pressuposts i de les inversions d’aquest Govern. Les fonts i les

vies que han d’aportar aquests recursos per afrontar els

projectes mediambientals no són úniques, poden ser variades i

diverses.

Nosaltres tenim en aquests moments la fundació, volem

crear aquesta Fundació de Desenvolupament Sostenible de les

Illes Balears perquè a través de dos projectes, com puguin ser

la targeta verda i la venda de productes de marca ecològica

pugui generar recursos. Això seria la part concreta de la

pregunta que vostè em fa. Li reiter allò que li he dit abans, els

ingressos a través d’això seran suficients per cobrir totes les

necessitats? Ho desconeixem, no tenim fet cap estudi de

viabilitat, nosaltres voldríem que sí, però també li dic un poquet

l’esperit general d’abans, és impossible dir mai que tenim tots

els recursos suficients per fer front a totes les inversions que

nosaltres desitjaríem fer en medi ambient. Però a més d’aquests

recursos que puguin venir a través de la Fundació de

Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears n’hi ha altres,

en aquests moments la setmana passada mateix, el Govern de

les Illes Balears va signar un conveni de colAlaboració amb el

Ministeri de Medi Ambient per valor de 50 milions d’euros,

allà on cada institució aporta 25 milions. I esperam poder

arribar a altres acords amb el nou govern que es formarà a

partir del mes que ve i que també ens permeti fer front a

aquestes inversions mediambientals.
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Per tant, si vostè em demana si tenim estudis de viabilitat de

si aquest..., li insistesc, nosaltres no hem encomanat cap estudi

de viabilitat, almanco a fora, que ens digui quants d’ingressos

podem recaptar a través de la venda d’aquests productes

ecològics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. No sé si ens excedim en el temps de

les preguntes, però com que feia temps que no ens vèiem i ja

teníem ganes de..., li demanam la seva condescendència.

Miri, parlar de xifres no condueix a res acaba de dir vostè.

Jo simplement li vull tornar a recordar que la xifra de 42

milions d’euros, el llistó de 42 milions d’euros és el Govern

que s’ho posa des d’un principi, quan arriba se’n va a

Hannover, a Berlín i fa unes declaracions i que reprodueixen

tots els mitjans de comunicació, no sé si els mitjans de

comunicació s’equivoquen, això és una altra qüestió, però si no

és cert que vostè va fer aquestes declaracions, n’hem parlat

moltes vegades en el ple d’aquest Parlament i no ho havia

desmentit mai. Per tant, jo ho havia de donar com a bo, si no és

cert vostè ho digui.

A més em diu que no tenen cap estudi de viabilitat per saber

si els recursos seran suficients o no seran suficients i ara

m’introdueix un element nou que és el conveni amb Medi

Ambient. El conveni amb Medi Ambient m’agradaria, ja que ho

ha introduït com a novetat, si em pot explicar exactament quins

objectius tendria, és a dir, on aniria dirigit i a veure si realment

vendria a suplir aquests projectes que nosaltres entenem i que

pareix que hi ha una sèrie de coincidències, o hi ha una certa

coincidència de què són necessàries inversions en zones

turístiques, millora dels espais naturals, etcètera. Allò que

entenem com a elements de valor afegit a allò que és el

producte turístic, des del punt de vista mediambiental. Per tant,

li ho agrairia.

Li torn a expressar, després de la seva intervenció, una

preocupació que ja li he expressat a la primera pregunta, em

permetrà que li ho torni a expressar. Si resulta que no és veritat

que hi haurà un fons amb 42 milions d’euros i això es fa públic

a Alemanya i això no s’ha desmentit i s’ha deixat clar. Si

resulta que no tenim cap seguretat de què hi haurà recursos

suficients per arribar a una quantitat aconsellable per invertir en

medi ambient i no s’ha desmentit a nivell de premsa, la

preocupació que tenim és que podríem incidir en una imatge

negativa, ja ha començat a sortir en alguns mitjans de premsa,

que hi ha un retrocés mediambiental a les Illes Balears. Vostè

sap perfectament tan bé com jo quin és un dels problemes

d’imatge que té, no crec que ara sigui el moment en posar-nos

a discutir de problemes d’imatge perquè podríem allargar

moltíssim, però un dels problemes d’imatge que té Balears dins

el mercat alemany, així ens ho diuen els nostres clients quan li

feim la pregunta i és la qüestió mediambiental, les que fan

referència en el medi ambient.

Per tant, a nosaltres ens preocupa i simplement li ho expòs

com a preocupació que aquesta falta de concreció, o donar

missatges que després sabem que no són certs, ens podria dur

una imatge negativa que no seria bona per a aquestes Illes i

nosaltres a més no la desitjam. Per tant, aquesta és una

preocupació que la volem compartir amb vostè i li volem fer

arribar perquè realment és important. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Pel torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies Sr. President. Bé quant a les famoses declaracions

que vostè em comenta, nosaltres allò que vàrem garantir,

insistesc i repetesc, és un nivell d’inversions en medi ambient.

Què vaig parlar d’aquesta xifra, no sé si vaig utilitzar aquesta

xifra exactament, no ho sé i que era la xifra efectivament que

vostè diu i no ho amag que es comparava de la previsió

d’ingressos de l’ecotaxa i nosaltres vàrem dir el mateix nivell

d’inversions en medi ambient s’ha de poder fer. 

Després ja hauríem d’entrar Sr. Alomar, si m’ho permet, a

veure d’aquests 42 milions d’euros quants n’invertia vostè

realment en medi ambient? Perquè també podríem entrar en

aquesta discussió Sr. Alomar, de veure dels 42 milions d’euros

quants n’invertien vertaderament en medi ambient i quants

n’invertien en publicitat, en la compra de cases en el centre de

Palma i quants n’invertien en moltes coses d’aquestes.

Nosaltres allò que vàrem garantir en aquella declaració i a

tantes altres declaracions que he vengut fent des que som

conseller de Turisme és que hi hauria el mateix nivell

d’inversions mediambientals i hi seran.

En segon lloc, el conveni de medi ambient. Jo en aquests

moments no conec exactament els detalls, però són actuacions

de regeneració de platges, de millora de zones humides,

etcètera, tot un seguit de qüestions que estan contemplades en

aquest conveni que va ser anunciat en roda de premsa

divendres passat pel conseller de Medi Ambient. 

I li insistesc que no hi ha aquests estudis de viabilitat, però

nosaltres pensam i creim en aquest projecte, ens agradaria que

també hi cregués tota la societat en el seu conjunt i que vostès

no comencessin ja a tenir dubtes de la possible viabilitat

d’aquest projecte. Vostè em parla de què hi ha una sensació

d’un retrocés mediambiental en els mercats emissors i jo li he

de dir que lamentablement algunes persones segueixen el

mateix camí que varen seguir els darrers 4 anys i que ens va

conduir a una situació d’extremada debilitat quant a la imatge

en els principals mercats emissors, lamentablement

determinades persones segueixen per aquest camí.
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I miri, em mossec la llengua i no obriré aquí un debat

damunt els problemes d’imatge que han tengut les Illes Balears

durant aquests darrers anys, jo crec que qualsevol persona amb

un mínim de sentit comú, de sentit de la responsabilitat i

mínimament objectiva sap perfectament d’on venien aquests

problemes d’imatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 399/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aportacions bancàries.

Passam a la següent pregunta la 399/04 que formula l’Hble.

Diputat Antonio Diéguez i Seguí, relativa a aportacions

bancàries. Té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Y una vez más volvemos a hablar

de temas relacionados con el medio ambiente. Naturalmente

dinero y medio ambiente son dos términos que es importante

que vayan unidos, pero no son tan importantes las cantidades

que se destinan sino cómo y a qué se destinan, puesto que cada

uno tiene su concepto de lo que es proteger el medio ambiente

y nosotros nos tememos que el concepto para el Partido

Popular de proteger el medio ambiente, o que puedan

considerar inversiones medioambientales, por ejemplo las

medianas de las autopistas y no otras cosas que pueden ser de

más interés para nuestra comunidad autónoma.

Pero en definitiva sí que consideramos que es importante

que haya inversiones en nuestro medio ambiente y que estas

inversiones favorecen, sin duda, la buena imagen de las Islas

que, efectivamente, se ha visto deteriorada hasta el punto de

que, como hemos visto algunas personas, llegar a creer que

500.000 personas se manifiestan en nuestras Islas, en concreto

en Mallorca, en contra de la política medioambiental del

Gobierno. Craso error y no porque en Mallorca no haya

500.000 habitantes, hay 740.925 según alguno de los últimos

censos, bueno si quitamos a los que votan al PSOE

probablemente queden 500.000. En definitiva, no porque no

haya esas personas y porque hay mucha gente que realmente

protesta contra la política medioambiental del Gobierno y que

le ha dado un duro varapalo en Baleares en estas últimas

elecciones. 

Pero en fin y concretando ya la pregunta. La pregunta se

refiere a si por parte del conseller de Turismo, o cualquier otro

miembro del Gobierno se ha pedido a las entidades bancarias

de las Islas Baleares una aportación, he puesto “voluntaria”

porque según tengo entendido algunos de los asistentes a una

determinada reunión no la consideraron tan “voluntaria” de

aproximadamente unos 240.000 euros para la Fundació per al

Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears para una

finalidad semejante. Como no había manera de obtener una

respuesta a esta pregunta en la comisión dónde la había hecho,

un par de meses más tarde decidí preguntárselo al conseller de

Hacienda. El conseller de Hacienda sí que me contestó en el

pleno del Parlament que se había hecho una solicitud al

respecto. Me gustaría entonces, Sr. Conseller, sabiendo que se

ha hecho ya esa solicitud que me matizara por qué motivo se

hizo, ¿para qué? ¿Qué destino va a tener? ¿Si se ha pagado ya?

En fin, lo que dentro de la magnanimidad de su capacidad de

respuesta nos pueda ampliar sobre este tema.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per contestar la pregunta té la paraula

el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies Sr. President. Com sempre el Sr. Diéguez fa la

prèvia i després fa la pregunta. Bé idò és possible que els

recursos en medi ambient no s’hagin d’emprar en medianes de

les autopistes, en qualsevol cas seria un factor de seguretat,

però m’imagín que tampoc s’han d’emprar per publicitat, ni per

comprar casals en ruïna dins Palma i que avui ens provoca un

problema d’haver d’invertir part d’aquests recursos en la seva

millora.

Miri, les negociacions amb les entitats bancàries per a la

constitució de la Fundació del Desenvolupament Sostenible de

les Illes Balears, que vàrem entendre des del primer moment

que haurien de ser els patrons i a posta hi va haver aquesta

reunió amb ells, ho ha duit el conseller d’Hisenda i a mi

particularment no em consta que s’hagi demanat una quantitat

concreta a cada una d’elles, sinó unes aportacions amb la

finalitat de poder contribuir a la constitució i a la creació

d’aquesta fundació. Però a mi particularment no em consta que

s’hagi demanat una quantitat en concret.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno lamentamos que un gobierno

monocolor y de pensamiento único, o de un sólo pensamiento,

tenga compartimientos estancos entre sus conselleries y uno no

le cuente al otro lo que hace, o uno no escuche lo que dice en

el pleno otro, o no se comunican entre sí proyectos que son por

lo visto transversales, puesto que si el conseller de Economía,

Hacienda e Innovación hacía esta solicitud parece ser que era

con esta finalidad, digo parece ser, porque es lo que pregunto

y es difícil de conseguir que a uno se le conteste. Parece ser que

era con el objetivo de inyectar una cantidad económica a la

Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes

Balears. Creo que esta fundación tiene bastante que ver con la

Conselleria de Turismo, creo, creo que tiene que ver de una

manera directa o indirecta.
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Entonces me da la impresión, por lo menos es mi opinión,

supongo que no compartida, de que el conseller de Turismo

tiene que estar en contacto con el conseller de Hacienda para

seguir este tema, puesto que parece que es un tema de cierta

relevancia económica y no sólo para los bancos. Los bancos el

dinero que ponen no es dinero suyo, bueno no es suyo, para que

me entiendan, naturalmente que será dinero de su patrimonio,

pero es dinero de su patrimonio que consiguen de la gente que

trabaja con ellos, o mejor dicho que trabaja para ellos, puesto

que gran parte de los ciudadanos jóvenes de estas Islas tiene un

contrato de trabajo por 30 años con los principales bancos de

esta comunidad autónoma para poder adquirir su vivienda. En

definitiva quiero decir que son recursos que no proceden de

otro lugar, sino de los propios trabajadores de nuestras Islas. 

Con lo cual consideramos que si es así y a expensas de que

se nos aclare algo más, entendemos que es así, que se está

tratando de obtener recursos de esta manera, entendemos que

se está tratando de obtener recursos que a fin de cuentas salen

de los bolsillos de los ciudadanos de nuestras Islas, cuando con

otros sistemas como era la ecotaxa obteníamos un input

procedente de un circuito económico exterior a nuestra

economía nacional, estatal, o autonómica como se quiera decir,

no haremos del epíteto cuestión. Se inyectaba dinero de fuera

y de esta manera lo único que se hace es recircular el dinero de

los propios ciudadanos de estas Islas, naturalmente a costa del

trabajo de los mismos, ya dico que contratados por 30 años por

los bancos de esta comunidad autónoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tancar la qüestió té la paraula el

conseller de Turisme el Sr. Flaquer.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. No, no és que el conseller de

Turisme i el d’Economia no es xerrin, o siguin compartiments

estancs, és que jo li contest i vostè o no escolta o no vol

entendre mai allò que li contest. Li he dit que s’han tengut

converses amb les entitats bancàries, se’ls han demanat

aportacions, però com que vostè em demana per una quantitat

concreta, jo desconec en aquests moments quines són les

quantitats concretes perquè és una negociació que està duent el

conseller d’Hisenda. I com que vostè sempre, o quasi sempre,

acaba fent un (...) a la seva intervenció. 

Li he de dir que si vostè comenta que si això surt dels

bancs, que això són els treballadors al final, que els bancs...

Miri, allò que jo li puc dir és a qui li va costar de bon de veres

l’ecotaxa i l’impost és als 8.000 llocs de feina que es varen

destruir en el sector turístic mentre vostès varen governar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

6) Pregunta RGE núm. 400/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a projectes amb ingressos de la "targeta

verda".

Passam a la següent pregunta la 400/04, relativa a projectes

d’ingressos de targeta verda formulada per l’Hble. Diputada

Sra. Patricia Abascal i Jiménez. Té vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.

Conseller, bueno gracias por su comparecencia. Como se ha

dicho anteriormente hemos estado en un periodo de...

(Remor de veus)

¿Perdón? No, no hemos estado digamos en el periodo

anterior, bueno simplemente vino cuando era su comparecencia

para explicar los proyectos que llevaba y luego en una comisión

que hubo en dónde se llevaron a cabo preguntas ya

relacionadas con los temas que hoy nos vuelven a reunir en esta

sala. 

En este momento a preguntas del Sr. Rosselló, representante

de Esquerra Unida i Els Verds, usted dijo que necesitaba

tiempo para poder llevar a cabo un poco más las ideas

generales de lo que iba a suponer la fundación y además su

producto estrella que era la tarjeta verde. En este momento

todos pudimos entender que efectivamente hacía poco tiempo

y que usted mismo se comprometió que en cuanto tendría algo

más conciso pues que vendría a explicarlo al Parlamento.

Bueno a raíz de entonces y de todo el tema, sobretodo su

comparecencia ante los medios de comunicación en Alemania

cuando hizo la presentación de estos proyectos, pues claro

suscitaron toda esta serie de preguntas que ahora estamos

llevando a cabo para poder tener un poco más de idea.

El tema y la pregunta a la que yo hago referencia es

fundamentalmente ¿qué proyectos medioambientales se piensa

llevar a término con los ingresos de la tarjeta verde? Teniendo

en cuenta que efectivamente usted siempre ha dicho que es muy

importante preservar el medio ambiente, conservarlo y además

acometer acciones, puesto que es uno de nuestros principales

atractivos y además la base de todo lo que es nuestro principal

producto que es el turístico.

Gracias.

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):

Gràcies Sr. President. Bé, els ingressos que pugui generar

aquesta targeta verda es destinaran, ho he dit al principi, amb

caràcter finalista a projectes mediambientals i en el seu moment

precisarem i detallarem quin són aquests projectes. No és una

decisió del conseller de Turisme, ha de ser una decisió molt

més ampla quins han de ser aquests projectes i naturalment en

aquests moments no estan precisats.
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EL SR. PRESIDENT:

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

Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno está claro que supongo que

alguna idea de los proyectos medioambientales deben haber

comentado como mínimo, no sé. Por ejemplo ha hablado antes

de que se ha firmado un convenio con el Ministerio de Medio

Ambiente para regeneración de playas, etcétera y quizás algo

deben tener en cuenta...

(Remor de veus)

Ya pero bueno, la pregunta es que proyectos. Yo puedo

entender que usted me diga que bueno que todavía no lo tienen

claro, pero alguna idea...

(Remor de veus)

Bueno si lo tienen claro la pregunta sería ¿qué proyectos?

Hay un tema que nos tiene que preocupar a todos, según las

últimas encuestas en Alemania el principal atractivo de estas

Islas para el turismo alemán es precisamente su entorno, sus

playas. Esta claro que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y

preservarlo. Tenemos una temporada que empieza ya, estamos

ya inmersos prácticamente en la temporada 2004. 

Efectivamente eso es un proyecto que todavía está por

desarrollar, pero lo que es la naturaleza no espera. Es decir, la

degradación de los recursos naturales, si no se conservan, si no

se mantienen, la naturaleza no puede esperar a que luego se

acometan digamos acciones y sobretodo si no se tiene muy

claro cuáles son aquellos puntos que más necesidades tengan

para poder digamos acometer acciones específicas. De ahí la

pregunta que yo le realizaba.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per tancar el torn d’intervenció té la

paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies Sr. President. Reiter allò que he dit abans, projectes

mediambientals en general, no em faci dir si serà regenerar

aquella zona humida perquè jo crec que en aquest moment no

estam en aquest nivell. Vostè em demana en què es gastaran i

en quins projectes i jo li dic que en aquests moments projectes

específics no els tenim. La Conselleria de Medi Ambient avui

té moltíssims de projectes en marxa, inversions mediambientals

i es destinarien a aquests tipus de projectes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

7) Pregunta RGE núm. 401/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a drets als quals dóna dret la "targeta

verda".

Passam a la següent pregunta la 401/04, relativa a drets als

quals dóna la “targeta verda”. La formula la Sra. Patricia

Abascal. Té vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.

Conseller, supongo que en algún momento podremos saber que

proyectos se llevan a cabo. Y en el caso de esta pregunta,

bueno también me gustaría que me pudiera dar algún tipo de

respuesta un poco más concreta. En un principio se habló de la

tarjeta verde como una tarjeta que permitiría el acceso a

parques naturales fundamentalmente. Entonces claro, esto

suscita un cierto rumor entre los ciudadanos de estas Islas que

decían, bueno resulta que lo que hasta ahora consideramos un

poco nuestro, sobretodo en aquellos parques naturales en donde

no se tiene que pagar absolutamente nada para entrar a

visitarlo, pues claro la gente empezó a pensar, bueno ahora

resulta que nosotros vamos a tener que pagar para poder llevar

a cabo una torrada en un sitio determinado, o para poder

acceder a una playa, como ocurre en el caso de Ses Salines en

Ibiza. 

De hecho ya le puedo comentar que incluso eso supone

cierto enfado por parte de los ciudadanos y lo podremos

comprobar por ejemplo este verano en Ses Salines cuando se

tenga que pagar por el parking que se habilitará allí. O los

problemas que a veces han surgido en Menorca cuando se tiene

que pagar para acceder a determinadas playas. Entonces bueno

me gustaría que nos explicara si tiene algo en concreto, ¿qué

derechos dará la adquisición de la tarjeta verde, tanto para los

residentes y ciudadanos de Baleares, como para los visitantes

que tengamos?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies Sr. President. En el moment que estigui constituïda

la fundació i en el moment que es desenvolupi el projecte de la

targeta verda coneixerem amb tota profunditat i amb tots els

detalls a què dóna dret l’adquisició d’aquestes targetes. El

concepte, la filosofia d’aquesta targeta verda jo crec que ja està

suficientment explicat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sra. Abascal.
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LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno supongo que lo habrá

explicado de manera detallada, cuando aquí usted mismo dijo,

yo ayer estuve repasando los diarios de sesiones y dijo que

tendríamos que darle tiempo para poder desarrollarlo todo.

Entonces considero que no se ha explicado adecuadamente,

porque si usted me dice bueno será poder utilizar la tarjeta

verde en tal, tal y tal. Entonces para mi eso sí es una

explicación detallada. Decir que se podrá acceder a

determinados parques, etcétera no es una explicación detallada

y usted mismo, si quiere le recuerdo el Diario de Sesiones del

30 de octubre, la última sesión que tuvimos aquí de la

Comisión de Turismo, el Diario de Sesiones es del 30 de

octubre...

(Remor de veus)

4 meses, ¿de acuerdo?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, per favor.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Pues entonces en ese diario usted mismo pedía tiempo para

poder llevar a cabo digamos un esfuerzo más general de todo

lo que iba a ser este proyecto. Y en ningún momento usted

mencionó lo que iba a dar derecho la tarjeta verde, sino que

sería un instrumento para poder recaudar dinero de cara a tener

digamos luego un desarrollo a través de proyectos

medioambientales.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula el

Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies Sr. President. Bé, veig que afortunadament la

reiteració de les acusacions d’allò dels 6 mesos queda ja un poc

en entredit, perquè sembla que només fa 4 mesos que vaig ser

aquí, hi ha hagut totes les festes de Nadal, hi ha hagut el

parèntesi del gener, hi ha hagut la tramitació dels pressuposts.

Veig que les coses comencen efectivament a aclarir-se i posar-

se al descobert allò que deia al principi, que per molt que es

repeteixi una mentida, si la gent defensa en convicció i fermesa

allò que creu que ha fet, no s’acaba imposant aquesta mentida.

Miri, jo li vull dir dues coses. La primera és que vostès a

nosaltres no ens canviaran el ritme. Nosaltres tenim un

projecte, seguirem el ritme d’aquest projecte tal i com nosaltres

l’hem marcat, perquè a més ja ho he dit altres vegades als seus

companys, vostès varen estar dos anys i mig per posar en marxa

un projecte tan difícil, tan complex, tan complicat, necessitaren

tants d’estudis, 30, 40 i 50 milions de pessetes gastats en

estudis tan original com crear un impost. O sigui, si vostès

varen tardar dos anys i mig en fer aquest ou de dos vermells

com solem dir aquí a Mallorca, vostè entendrà i comprendrà

que jo vengui aquí 8 mesos després a dir-li que la filosofia, jo

ja ho explicat davant d’aquesta comissió, però que si em

demana si aquesta targeta donarà dret a entrar dins aquesta

casa, en aquest parc, o en aquesta finca concreta no li puc dir

encara perquè no funciona i vostè ho ha d’entendre. Però si vol,

li puc reiterar la filosofia i li donaré molta més informació de

la que em donaven a mi en aquestes alçades de legislatura

l’anterior Govern.

Li he explicat un parell de vegades aquí en el plenari i en

altres compareixences que la targeta verda allò que pretén és

posar en valor espais, finques, centres que puguin ser propietat

del Govern. Per exemple, ho hem dit ja altres vegades en el

plenari, el Centre Cultural Costa Nord que hem adquirit podria

ser un exemple clar d’un lloc allà on es pogués accedir a través

d’aquesta targeta verda. I després hem d’anar veient com hi

anam afegint i adherint altres coses. Però insistesc, ens doni una

mica de temps, no està constituïda la fundació, no està

funcionant i vostè ja em demana que li digui a què donarà dret

l’adquisició de la targeta verda. Esperi un momentet, jo li

deman un poc de paciència perquè, insistesc, crec que estam en

el termini.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 402/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació d'una taxa. 

Passam a la següent pregunta la 402/04, relativa a creació

d’una taxa. Per formular-la té la paraula el diputat Sr. Antoni

Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente entendemos que la

creación de determinadas figuras, como puede ser la tarjeta

verde, necesita una serie de tiempo para que se estudie, se

llegue a (...) De forma adecuada y no se produzcan

improvisaciones porque las improvisaciones en según que tipo

de cuestiones producen consecuencias fatales y si no

recordemos la triste experiencia del famoso ISIQUIEMA que

nos costó 25.000 millones a las arcas de esta comunidad

autónoma. Un impuesto que colocó el Partido Popular y que

sirvió sólo para que nuestra comunidad autónoma últimamente

tenga que pasar unos momentos realmente difíciles. Por eso

entendemos que se tiene que pensar las cosas, hacerlas de

forma reflexiva, hacer los estudios que sean necesarios,

etcétera.

Respecto a la tarjeta verde naturalmente, entre las cosas que

hemos oído que iba a permitir y así se ha explicado algo ya al

respecto, iba a facultar el acceso a las fincas públicas de las

Islas Baleares. Es decir, que si una persona con el precio que

paga por la tarjeta verde entra en la finca pública está pagando
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un precio público, entenderíamos que está pagando un precio

público más allá de los perfiles que podamos encontrar dentro

de lo que son las denominaciones impositivas, mejor dicho

tributarias, un precio público es una tasa. Entonces la tarjeta

verde podría tener en cierto modo la consideración de una tasa,

en tanto en cuanto faculta para el ingreso de una finca pública.

Entonces esto supongo que lo tendrán previsto, o proyectado,

pensado, reflexionado o intuido, quien sabe, que la creación de

esta tarjeta verde les obligará a la creación de una tasa. 

Por eso le preguntamos al Sr. Conseller si tiene previsto que

la tarjeta verde faculte el acceso a fincas públicas y si se creará

una tasa al respecto.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per contestar la pregunta té la paraula

el conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Com sol ser habitual hem de

contestar la prèvia i xerrar d’improvisacions després de

dissabte vespre amb el tren de Petra, almanco sona a sarcàstic

Sr. Diéguez parlar d’improvisacions.

Quant a la previsió de si està previst crear una taxa o no, si

està prevista la creació d’una taxa, li he de contestar que no

està prevista en aquest moment la creació d’una taxa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego si no tienen prevista la

creación de una tasa no sé cómo lo harán para facilitar el

acceso a las fincas públicas. Me hubiera gustado que me lo

hubiera explicado o que me hubiera dicho que en este caso nos

servirá para acceder a las fincas públicas la tarjeta verde. O si

se permitirá el acceso con esta tarjeta sin crear una tasa. En fin,

hay diversas posibilidades. 

Yo sé que usted se ciñe lo más que puede a la pregunta para

contestar lo menos posible, como es habitual, y nos quedamos

una vez más sin tener la información deseable de una pregunta

que lleva seis planteada, porque estaba planteada con

anterioridad a la última intervención que tuvo el Sr. Conseller

aquí, y que se quedará sin una respuesta exhaustiva, se quedará

con una respuesta al límite de lo imprescindiblemente estricto

para dar la menor información posible. Creemos que esto no es

correcto y nos gustaría que nos lo hubiera explicado mejor, si

facultará el acceso a las fincas públicas sin crear una tasa o si

considera que no hace falta una tasa para facultar el acceso a

las fincas públicas. Esa sería una explicación de una forma más

adecuada.

Y en cuanto a lo del tren de Petra, que ha sido un excursus

graciosísimo, me ha sido muy simpática la alusión que usted ha

hecho al respecto, me llama la atención que cuando les llega un

informe de fecha 3 de julio de 2003 al nuevo gobierno, 3 de

julio de 2003 yo creo que estaba ya el nuevo gobierno en sus

puestos, pues que la consellera, siguiendo su habitual afición

por la no lectura de informes que le llegan, pasara por completo

con las consecuencias que ha tenido, por desgracia. Pero

bueno, como no hay mal que por bien no venga desde el punto

de vista político para ella, ya tiene una excusa para cerrar el

tren en el que de ninguna manera cree. 

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tancar la qüestió té la paraula el

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies. Efectivament l’informe el que deixa ben clar és

que les presses per inaugurar, les presses per fer-se una foto, les

improvisacions, en definitiva, que era a allò que vostè es referia

en el seu previ de la seva pregunta, és el que varen motivar el

fet de l’accident de dissabte passat.

I, Sr. Diéguez, jo no sé si vol que jo li contesti també si el

Mallorca guanyarà diumenge o si avui vespre plourà o no

plourà. Vostè em demana si està prevista la creació d’una taxa

i li he dit que no. Ara, si vol li contest altres coses, també.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

9) Pregunta RGE núm. 403/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa  a compensació a empreses

colAlaboradores.

Passam a la següent pregunta, la 403/04, relativa a

compensació a empreses colAlaboradores. Per formular-la té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Abascal. Té vostè la

paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores

diputados, Sr. Conseller, una de las cosas que sí dijo en su

última comparecencia en la Comisión de Turismo fue que

habían solicitado a empresas, tanto del sector como a empresas

no relacionadas, el colaborar en la Fundación Balears

Sostenible. Entonces, bueno, en este caso, claro, se crean dudas

de decir: bueno, ¿las empresas están dispuestas a colaborar de

manera altruista o se les piensa compensar de alguna manera?

Porque, claro, es sabido y yo creo que es algo que podemos

compartir que normalmente las empresas cuando llevan a cabo

una actividad es para obtener unos beneficios, cosa que es muy

lícita, en su actividad. Entonces, claro, el hecho de pedirles que

hagan aportaciones voluntarias sin recibir absolutamente nada

a cambio, claro, es algo que nos choca, nos choca un poco por
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la mentalidad que supone, digamos, el mundo empresarial, cosa

que como digo es totalmente respetable.

De ahí que se haya formulado esta pregunta, sobre todo

porque, bueno, cuando surgió digamos la idea, o cuando se dijo

esta afirmación, bueno, sabemos de empresarios que dijeron:

“Uf!, ¿ahora qué pasa?, ¿que vamos a tener nosotros que dar el

dinero para substituir a la ecotasa?”. Comentarios que se

hicieron, yo simplemente se los trasmito. Luego usted nos

podrá creer o no.

El caso es que, bueno, la pregunta que aquí se le formula és

exactamente si obtendrán cualquier compensación las empresas

que colaboren en la Fundación para el desarrollo y

sostenibilidad de las Illes Balears. Gracias.

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):

Gràcies, Sr. President. Tendran les compensacions que

marquin les lleis, especialment fiscals, que contemplen els

possibles avantatges i compensacions que té una empresa que

fa una aportació a una fundació amb fins, com en aquest cas,

mediambientals.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Entonces no entendemos por qué -digamos- este malestar

generado entre los empresarios cuando, si realmente pueden

obtener un beneficio de rebajas fiscales por el hecho de dar,

digamos, aportaciones a una fundación, el caso es que ellos de

repente dijeran: “Bueno, esto nos va a suponer a nosotros

perder parte de nuestros beneficios”. Si queda tan claro que el

único beneficio que van a recibir pueden ser los fiscales, que

vienen establecidos por ley, bueno, yo entiendo que no tiene

que haber ningún tipo de resquemor por parte de ellos.

Supongo que esto habrá quedado claro en las reuniones que

haya podido mantener con los empresarios.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abascal. Per tancar la qüestió relacionada amb

aquesta pregunta té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot jo no he percebut

ni he notat un malestar generalitzat entre els empresaris. Li puc

assegurar que en aquest moment m’imagín que tenc més

contacte, per raons del càrrec, no per res més, amb ells que

vostè, i jo no he percebut aquest malestar. Però en qualsevol

cas és un poquet contradictori..., no sé si la Sra. Salom vol

comentar qualque cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, per favor, i no interrompin.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

En qualsevol cas el que és una mica contradictori és el que

vostè diu. Pareix que deixa aquí la impressió que s’ha pactat

qualque compensació estranya, i per una altra banda vostè diu

que ha notat malestar. No l’hauria d’haver notat. Si vostè creu

o apunta el fet que hi ha compensacions estranyes no hauria de

notar cap tipus de malestar dins els empresaris.

Miri, no compliquem les coses. Aquí hi ha una fundació que

tendrà unes finalitats mediambientals, i el que es pretén és que

empreses que guanyen i que tenen un benefici com a

conseqüència d’una activitat econòmica, i en el 80% dels casos

aquí a les Illes Balears lligat al turisme, i els bancs i les entitats

financeres especialment en tot el que és el sector econòmic i

productiu de les Illes, puguin tenir també una aportació a una

fundació amb finalitats i amb fins exclusivament

mediambientals. Això és el que es pretén i no ho compliquem

més.

I si em demana de compensacions li contest el que li he

contestat abans: els avantatges fiscals que té qualsevol empresa

que aporta una quantitat a una fundació. La resta, insistesc, és

voler cercar allà on no hi ha, perquè jo li puc assegurar que

tenc l’obligació, la responsabilitat de reunir-me amb aquesta

gent, encara que la Sra. Salom no sé què volia fer veure amb

això, aquest malestar no l’he notat en absolut, al contrari, li puc

dir que al contrari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

10) Pregunta RGE núm. 404/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a preu de la "targeta verda". 

Passam a la següent pregunta, la 404/04, relativa a preu de

la targeta verda, formulada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni

Diéguez i Seguí. Té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Una vez más esta pregunta es sobre

la tarjeta verde, que lleva también seis pendiente de

contestación, y confiemos... Bueno, vamos a tener que volver

a hacer otra serie de preguntas sobre el mismo tema; yo confío

que para mediados..., finales del 2004, si nos coge el debate de

presupuestos otra vez y (...), pues sobre el 2005 o una cosa así

podamos a lo mejor haber aclarado algo, a parte de las

publicaciones en prensa, en las que sí que suelen ser más

prolíficos los miembros del Gobierno que en sus

comparecencias ante este parlamento, puesto que de aclarar
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prácticamente no nos ha aclarado nada, se ha limitado a ir

contestando las preguntas de una manera lo más evasiva

posible. 

Realmente durante un momento me había preocupado,

porque las referencias al gobierno anterior -me he hecho mi

cuadro con las cruces que voy poniendo cada vez que se refiere

al gobierno anterior- en la primera mitad de la intervención del

Sr. Conseller eran pocas, solamente tenemos dos y media, dos

directas y una referencial, y ya hemos llegado al nivel que

corresponde: seis referencias al gobierno anterior y una

referencial. Ahora estoy más tranquilo, estamos en lo que es la

tónica general. Pero con respecto a lo que piensa este gobierno

nos vamos sabiendo realmente muy poco, porque en la

pregunta anterior yo le he preguntado una serie de cuestiones

complementarias al Sr. Conseller, y el Sr. Conseller me ha

contestado en el último turno que si quería algo más que se lo

preguntará. Pero hombre, si se lo acabo de preguntar, pero en

fin...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, ajusti’s a aquesta pregunta perquè...

Relativament les preguntes són molt concretes, i les anteriors

ja han passat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, las preguntas son todas concretas pero estamos, Sr.

Presidente, en un proceso melancólico, porque el esfuerzo

inútil produce melancolía, como decía Ortega y Gasset, y

estamos en ello, y el común denominador de las seis preguntas

es ése, y si no vea el triste destino que le espera a esta pregunta.

Esta pregunta es: ¿Es cierto que el precio de la tarjeta verde

será diferente según sea utilizada por un residente o por un no

residente? Nos va a contestar el Sr. Conseller: “No lo tengo

previsto; ya veremos en su momento. Tal vez; no marque los

tiempos al Gobierno. No nos diga cuándo lo tenemos que

hacer. Lo haremos cuando corresponda”. Si no, ahora lo

veremos.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

efectivament, Sr. Diéguez, efectivament el preu de la targeta

verda, en el moment en què estigui creada, podrà determinar

aquesta circumstància que vostè comenta.

Però sí que li vull fer un comentari en general a les

preguntes, perquè com que també fa vostè sempre aquesta

prèvia, li he de dir que jo crec si hi ha una cosa de la qual no

em poden acusar vostès aquí avui és d’haver estat concret en

les respostes. Jo no estat concret en les respostes; ho hagués

pogut ser però no ho he estat. Li ho demostraré. Miri, nosaltres

hem de fer un projecte seriós, un projecte de futur, com li he dit

moltíssimes vegades, i per a nosaltres és molt important aquest

projecte, i volem fer les coses amb les passes una rere l’altra tal

com toquen, i també li contest el que vostè ha avançat de la

meva resposta: sense improvisacions i sense que ens marquin

el ritme. 

Vostè pot fer aquí en el Parlament i la comissió totes les

preguntes que vulgui perquè sé quin és el seu objectiu i sé

quina és la seva estratègia, però li puc assegurar que amb això

perdrà el temps, li puc assegurar que el Govern seguirà el seu

camí, que el Govern seguirà el seu ritme, que quan tengui

constituïda aquesta fundació començarà a posar en marxa els

seus projectes, i que quan comenci a posar en marxa els seus

projectes anirà definint algunes de les preguntes a les quals jo

avui aquí no he pogut donar major concreció i major detall,

com és aquesta pregunta que vostè em fa. Serà més endavant,

en el moment en què ho tenguem en marxa, quan ho puguem

contestar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Otra cosa no se me podrá decir,

pero que suelo acertar con lo que va a pasar pues sí, sí que se

me puede reconocer por lo menos ese pequeño mérito, y digo

pequeño porque es una tarea relativamente fácil. 

Es que aquí lo que realmente sucede es que nos estamos

encontrando con que el Gobierno anuncia en medios de

comunicación cosas que no tiene; quien ha empezado este

debate no es otra persona, no es nadie sino el propio gobierno,

el propio gobierno ha anunciado una serie de cosas; esté a sus

naturales consecuencias, y las naturales consecuencias es que

la oposición le pide las explicaciones que corresponden. Lo que

no puede ser es salir en prensa -creo que salieron tres

consellers, ni más ni menos, yo creo que porque nadie quería

la culpa, nadie quería que se metieran mucho con él y dijeron:

“nos lo repartimos entre tres y ya está”, no para conseguir

méritos sino para conseguir evadir responsabilidades-, vienen,

anuncian proyectos, los anuncian, les preguntamos, a los seis

meses vienen a responder a dicen: “¡Oiga!, no nos pregunte, ya

veremos qué pasa”. No se lancen, si no tienen el proyecto, si la

tarjeta verde está verde, está tan verde que no puede llegar a ser

tarjeta verde, si está en ese plano, en ese nivel, no salgan, no

engañen, no vayan dando por ahí ideas de que están..., no traten

de transmitir la imagen de que están haciendo muchas cosas

cuando en realidad no han hecho nada. 

A este respecto me refiero, no quiero entrar en una

discusión total sobre lo que puede ser la obra del Gobierno,

pero tienen una afición a lanzar bulos, a lanzar globos sonda,

a lanzar anuncios, a hacer exclusivas sobre falsos asuntos,

luego les preguntamos y nos dicen “no marquen los tiempos al
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Gobierno que lo hará el Gobierno cuando toque”. Hombre, un

poco más de seriedad.

Y en cualquier caso, Sr. Conseller, si nosotros tuviéramos

la esperanza, o la confianza, o la fe, que es creer en lo que no

se ve realmente, de que usted vendría y en el momento en que

tuviera algo haría una comparecencia, nos explicaría las cosas,

nos pediría la opinión aquí en sede parlamentaria, a ver qué

opinan los demás grupos políticos y usted haría lo que le

pareciera bien o mejor a su gobierno, que tiene toda la

legitimidad del mundo para hacerlo, si tuviéramos, ya digo, no

esa confianza sino esa fe, pues no le haríamos estas preguntas,

pero es que no hay quien le coja a usted por aquí. Para hacer

estas preguntas hemos estado seis meses, Sr. Conseller, y nos

dice ahora que no le marquemos los tiempos de lo que usted

anunció hace seis meses. 

Seamos más serios, no anuncien cosas de las que no tienen

ni idea de lo que van a hacer, y cuando tengan idea vengan aquí

al Parlamento, que es donde tienen que venir, y hagan el

anuncio formalmente, hablemos todos que para eso está.

Aprendan de lo que ha pasado, dejen de lado los

funcionamientos prepotentes y ese tipo de funcionamientos que

no llevan a ningún sitio, o sí, llevan a sitios que no son

deseables para ningún gobierno.

Tengan un poco más de capacidad de diálogo, confíen más

en el Parlamento, dénle al Parlamento la función que tiene y no

se limiten simplemente a hacer anuncios de prensa y a los seis

meses decir que no saben nada del anuncio de prensa que

hicieron hace seis meses.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tancar la qüestió té la paraula el

Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Miri, jo crec que el Govern va

explicar als mitjans de comunicació, al sector empresarial i als

sindicats, i va explicar aquí en el Parlament el projecte de la

Fundació de desenvolupament sostenible de les Illes Balears,

i el va explicar en el nivell i en el moment en què es trobava

aquest projecte. Jo crec que el concepte, la filosofia i el que es

pretén amb aquest projecte està suficientment explicat, i allò

que siguin els detalls, naturalment, les concrecions d’aquest

projecte es posaran en marxa i s’explicaran en el moment en

què tot això comenci a funcionar.

Li puc assegurar que en aquests moments el projecte

segueix el seu camí, que esperam en breu termini poder

anunciar ja la constitució d’aquesta fundació, el nomenament

dels seus responsables, dels quals sempre han demanat la seva

professionalitat, i naturalment a partir d’aquí posar en marxa els

projectes que hem anunciat, que bàsicament són el de la targeta

verda i el de la gamma de productes ecològics. 

Sr. Diéguez, insisteix en els sis mesos. Hi ha persones que

duim ja sis o set anys esperant que també se’ns donin

explicacions de determinades coses que passaren a un lloc on

corren els cavalls i no se’ns han donat mai. Per tant, miri, que

jo hagi tardat sis mesos..., que jo hagi tardat sis mesos i que

n’hi hagi..., sis mesos a entrar en detalls en una qüestió, i que

n’hi hagi com vostè que duen sis anys sense explicar què feren

els seus amics amb el seu consentiment a Son Pardo, no sé què

és més vergonyós, Sr. Diéguez.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

11) Pregunta RGE núm. 405/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a previsió d'ingressos de la venda de la "targeta

verda" i els "productes ecològics".

Passam a la darrera pregunta, que és la 405/04, relativa a

previsió d’ingressos de la venda de la targeta verda i els

productes ecològics, pregunta formulada per l’Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar. Té vostè la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Conseller, és una pregunta que està dins la

seqüència lògica de les que li havia fet abans, per tant per d’ella

jo crec que s’ha anat ja esbrinant quina podia ser la seva

possible contestació.

Jo li voldria fer, dins la pregunta, una petita reflexió. Vostè,

en referència al que és la pregunta, ens ha explicat que no sap

exactament què va dir quan allò dels 42 milions d’euros a

Hannover, no sap exactament quin és el contingut del conveni

de medi ambient que vostè ens esmenta com un element

important a la seva compareixença d’avui o a les seves

respostes d’avui, no sap exactament quins són els acords de la

Conselleria d’Hisenda amb diferents entitats financeres quan ho

sap tota Palma o tota Palma interessada, 50 milions de

pessetes... És a dir, vostè ve aquí i de forma reiterada en el que

fa referència a la pregunta que li vaig a fer, és a dir, dels

ingressos, diu que no sap res, ens diu que està en estat de

filosofia, que es dedica a la filosofia, segurament és una versió

bufa d’en Descartes el que vostè ens està donant, però de totes

maneres jo li he de dir que discrep del Sr. Diéguez: vostè avui

està més contingut que mai, no està al nivell de mai, vostè està

contingut. Jo li don permís per continuar utilitzant el seu

mètode habitual, però en tot cas fiqui’s amb aquest conseller,

no es fiqui amb els enteixinats més importants de la Corona

d’Aragó i no els deixi a nivell de casa en ruïnes, que ja és la

tercera o la quarta vegada que ho diu i per respecte a aquesta

seu crec que valdria més que es referís a mi directament i no a

uns enteixinats com els que vostè qualifica de casa en ruïnes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Contestaré perquè tenc la pregunta

per escrit aquí, però és que ni se m’ha formulat la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, contesti-la, està per escrit.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Bé, jo crec que en la mateixa línia del que hem contestat

fins ara una previsió d’ingressos en aquest moment s’ha

d’entendre... Jo és que la veritat, segurament m’he explicat molt

malament durant tot el matí, que un tema que encara no està

funcionant en aquests moments tenir una previsió d’ingressos,

en aquests moments el Govern no la té.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica? Sr.

Alomar, té vostè la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo li torn dir en torn de

rèplica el que li he intentat explicar abans a la pregunta, que

vostè sap perfectament que l’ha eludida, perquè vostè està més

contingut que en altres ocasions. Vostè per enèsima vegada ve

a aquest parlament i no vol respondre a res del que li deman, no

té resposta. Claríssimament no té resposta a cap dada en

concret, dades que a més vostè mateix ha posat damunt la taula.

No té resposta al conveni de medi ambient, que ha dit que era

el que aportaria recursos. Aportarà recursos a aquest projecte?

Vostè ho ha esmentat. No té resposta. Per tant vostè no té

resposta o no vol respondre.

Miri, jo crec que és una falta de respecte al Parlament, és

una irresponsabilitat per part seva fer anuncis que poden

generar expectatives i que al final no es concretin, no es

concretin perquè la darrera experiència que tenim, com li deia

molt bé el Sr. Diéguez, és el fracàs, i això sí que és un fracàs,

rotund del que va ser l’ISIQUIEMA, que varen haver de pagar

25.000 milions de pessetes els ciutadans d’aquestes illes. 

Per tant vostès vagin amb prudència, que és molt bo, és una

bona mesura, no vagin fent anuncis que vostès mateixos són

incapaços de concretar-nos res. És més, crec que la seva actitud

no és la positiva, perquè si ens menciona coses com és un

conveni de medi ambient i aquí vostè ni ens el vol explicar, ni

s’ha interessat en quines reunions, en quines converses ha

tengut el conseller d’Hisenda amb les entitats financeres quan

ho sabem tots, quines són les converses, perquè aquí és una illa

petita i tot se sap; quan vostè mateix no ens vol explicar els 42

milions d’euros, que vostè se’n va anar a Hannover i se’n va

posar la boca plena. Tot això vostè no ens ho vol explicar i,

miri, per a nosaltres és una falta de respecte, però de cara a la

imatge de fora és una falta de responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió en torn de

contrarèplica té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Miri, del conveni de medi ambient

el que li he dit, i ho he posat a títol d’exemple, és que s’han de

generar els recursos i s’han d’aconseguir els recursos per fer

inversió mediambiental no només a través d’aquesta fundació

sinó per altres vies com puguin ser les aportacions de l’Estat.

Ho he posat a títol d’exemple, que s’havia firmat feia una

setmana aquest conveni que representarà una inversió global de

50 milions d’euros, allà on posa el 50% la comunitat i el 50%

l’Estat, i vostè em demana que entri en el detall del contingut

d’aquest conveni. 

Jo li dic que no és aquest el sentit de la pregunta i de la

resposta. El sentit de la pregunta i de la resposta és si hi haurà

ingressos per fer front a les inversions mediambiental i li dic

que sí, i que n’hem aconseguit de l’Estat i que esperam

aconseguir-ne a través dels mecanismes que pugui generar

aquesta fundació. 

I jo no és que no vulgui concretar, és que vostè em demana

quina previsió d’ingressos hi ha de la venda de productes

ecològics i de la targeta verda, i jo li he dit que en aquest

moment l’enganaria si li digués que tenc una previsió

d’ingressos, i vostès m’estan acusant aquí d’una ocultació

d’informació, que no don informació, que no responc, i no és

cert. Jo no li puc donar..., jo no li puc donar una informació que

en aquest moment no tenc. Com li puc dir jo en aquests

moments quina previsió d’ingressos tendrem de la targeta verda

o de la venda de productes ecològics? Jo, aquesta resposta, no

la hi puc donar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia només em queda dar les

gràcies a les senyores i als senyors diputats per la seva

colAlaboració, i també agrair la presència del Sr. Conseller de

Turisme en aquesta comissió, i s’aixeca la sessió.
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