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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió

d’avui i en primer lloc demanaria als grups polítics si hi ha

substitucions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Ramon substitueix Miquel

Rosselló.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President. Eduard Riudavets substitueix Maria

Antònia Vadell.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. Maria José Camps substitueix Fèlix

Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

I. Elecció del secretària o secretari de la Comissió de

Turisme.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix

en l’elecció del càrrec de secretària o secretari de la comissió.

Aquesta presidència vol fer constar el procediment regulador

de l’elecció de secretari, i per a l’elecció de secretari es

procedirà d’acord amb el que determina l’article 40.3 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, que diu que per

a l’elecció de secretari cada diputat escriurà un nom a la

papereta; en resultarà elegit el que obtengui major nombre de

vots. Per tant, arribat aquest moment, prec als diferents grups

parlamentaris que facin arribar els noms que els grups proposin

com a secretari d’aquesta comissió.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sr. President, per part del Partit Popular proposam la

Sra. Maria Binimelis. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Més noms? Aleshores deman al Sr. Lletrat que faci lectura

dels noms dels diputats per tal que dipositin el seu vot dins

l’urna.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Abascal i Jiménez, Patricia.

Alomar i Mateu, Celestí.

Binimelis i Amengual, Maria.

Diéguez i Seguí, Josep Antoni.

Camps i Orfila, Maria José.

Huguet i Rotger, Joan.

Marí i Tur, Antoni.

Molina i Fresneda, Francesc.

Nadal i Buades, Miquel.

Palau i Torres, Pere.

Prohens i Vicens, Andreu.

Puche i Castillejo, Eduard.

Ramon i Juan, Miquel.

Salom i Soler, Aina Maria.

Tadeo i Florit, Jaume.

Riudavets i Florit, Eduard.

Vinent i Barceló, Assumpta.

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem al recompte dels vots.

Maria Binimelis.

Blanc.

Blanc.

Maria Binimelis.

Blanc.

Maria Binimelis.

Maria Binimelis.

Maria Binimelis.

Maria Binimelis.

Maria Binimelis.

Maria Binimelis.

Blanc.

Maria Binimelis.

Blanc.

Blanc.

Maria Binimelis.
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I blanc.

Efectuat el recompte és de 10 vots a favor de la Sra. Maria

Binimelis i 7 vots en blanc. Per tant pregaria a l’Hble. Sra.

Binimelis que passi a ocupar la secretaria.

II. Proposició no de llei  RGE núm. 1684/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a transferència de competències en promoció turística als

consells insulars.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la proposició no de llei núm. 1684/04, relativa a

transferència de les competències en promoció turística als

consells insulars, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. Per defensar-la té la paraula el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el motiu d’aquesta proposició no de llei presentada pel nostre

grup, el PSM-Entesa Nacionalista, no és altre que intentar que

es doni compliment a una reivindicació de la societat

menorquina, i em referesc a Menorca inicialment i

concretament com a diputat per aquesta illa que som, però

naturalment la meva argumentació pot fer-se extensiva als tres

consells insulars, si bé tal volta el cas del Consell Insular de

Mallorca, que no té transferides les competències d’ordenació

turística, pot ser a la pràctica diferent, i més si tenim en compte

que en el debat de les propostes de resolució presentades en el

debat del política general el portaveu d’Unió Mallorquina, el

grup polític que governa el Consell Insular de Mallorca, va

afirmar textualment, i llegesc del Diari de Sessions, “aquesta

legislatura no hi haurà traspàs de competències en matèria

d’ordenació i promoció turística als consells insulars”. No sé si

aquesta taxativa afirmació era compartida pel Partit Popular

perquè aquest partit es va limitar a votar en contra de la nostra

proposta de resolució que demanava la transferència sense cap

argumentació del seu vot.

Per açò en aquest sentit vull deixar clar, però, perquè no hi

hagi confusions, que com no pot ser d’altra manera aquesta

proposició no de llei promou la transferència als tres consells

insulars. Altra cosa és que un d’ells no vulgui assumir-la per un

altre motiu, com ja s’ha donat en certs casos. Sé amb tota

certesa que el Consell Insular de Menorca sí vol aquesta

competència.

Aprofit així mateix per assenyalar, perquè ve al cas, que

acceptaré les esmenes d’Esquerra Unida-Els Verds, Grup

Popular i Grup Socialista, que van precisament en aquest sentit.

Idò em permetran que em centri a Menorca, que és l’illa que

conec i per la qual som diputat.

Els partits polítics menorquins vàrem coincidir en ben

poques coses durant la passada campanya electoral autonòmica,

però un dels punts on hi va haver unanimitat absoluta va ser en

la necessitat de la transferència en promoció turística al Consell

Insular de Menorca. Vull fer constar, perquè és rellevant, que

així ho va expressar el cap de llista del Partit Popular, Sr. Josep

Seguí, en els debats electorals, i ho sé perquè debatia amb mi,

i així ho recollia el programa electoral del Partit Popular.

En què es basa aquesta reivindicació? L’article 39 de

l’Estatut assenyala com a competència susceptible de ser

transferida als consells insulars la de foment i promoció del

turisme, article 39.12. És evident, llavors, que no hi ha cap

impediment jurídic per fer efectiva la transferència; és evident

també que hi ha un compromís electoral dels partits polítics de

Menorca. És, per tant, just, lògic i, sobretot, el compliment

d’un contracte electoral que s’executi aquesta transferència.

Però aquesta no és l’única motivació, que ja bastaria per

ella sola, sinó que a més els representants del sector hoteler de

l’illa també han reivindicat públicament la necessitat del traspàs

de competències en aquest àmbit. Llegesc textualment de la

premsa: “Tanto la asociación hotelera de Menorca, ASHOME,

como Fomento del Turismo avalan la petición de transferencia

de la competencia hacia el consell”, i aquesta demanda del

sector no neix per generació espontània, neix de la percepció

que es té del fet que la promoció turística que es fa des de la

Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears no és

efectiva ni adequada. En aquest sentit no està de més esmentar

una sèrie d’opinions al respecte, opinions publicades i que,

malgrat que les compartim, no són opinions, ho vull deixar clar,

les compartim però no són opinions del PSM-Entesa

Nacionalista, són apreciacions del mateix sector hoteler.

Dimecres 17 de març, Diari de Menorca: “Carlos Sintes,

expresidente de ASHOME denunció ayer que la promoción

turística de Baleares se hace exclusivamente en clave de

Mallorca”. També dimecres 17 de març, Última Hora

Menorca: “El sector culpa de la caída de reservas a la falta de

promoción de Menorca. Para la patronal hotelera el principal

culpable de esta situación es el IBATUR, responsable de la

promoción turística de la isla. Los hoteleros cargan las tintas

contra el Govern ante lo que consideran una ausencia total de

promoción turística en los mercados de destino”. Naturalment

aquestes acusacions dels hotelers menorquins s’han negat des

del Govern de les Illes Balears, no podia ser d’altra manera. De

fet, en resposta parlamentària del conseller de Turisme a una

pregunta de la Sra. Vinent, ens explicava una sèrie d’accions

previstes de promoció turística de Menorca en el marc d’un

conveni de colAlaboració, però la realitat és tossuda i el dijous

15 d’abril la presidenta d’ASHOME, Associació Hotelera de

Menorca, declarava una altra vegada en el Diari de Menorca:

“Estaríamos encantados de que la promoción turística se

hiciera desde Menorca, así lo hemos reclamado siempre”, i

conclou: “Desde Mallorca es difícil ponerse en la piel de los

menorquines para diseñar políticas específicas de promoción

para nuestra isla”.

I no m’estendré molt més, perquè aquí hi ha la clau del

problema, que la Sra. Anna Ventura diagnostica perfectament.

Estam convençuts, com ho estan els hotelers i així ho

expressen, que només des de Menorca, des del coneixement de

la pròpia realitat de l’illa, es pot fer una promoció turística

específica, adequada i sense confusions. I açò no ho pensa

només el PSM, ho pensen, o ho pensaven, esper que en un any

no hagin canviat tant les coses, tots els partits polítics inclòs el

PP. No pretenem, idò, amb aquesta proposició no de llei,

arrabassar competències al Govern, simplement volem que es



84 TURISME / Núm. 6 / 6 de maig del 2004 

 

compleixi una previsió estatutària i que es faci efectiu un

compromís electoral que compta amb el suport del mateix

sector.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena núm. 2836/04,

presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria començar

l’explicació d’aquesta esmena i el posicionament sobre la

proposició no de llei fent una primera afirmació que pot

resultar una mica sorprenent, però jo crec que és absolutament

certa, i aquesta afirmació és que jo crec que les Illes Balears en

conjunt no són una destinació turística. Les destinacions

turístiques, el tipus de turisme que tenim a les Illes Balears,

contràriament al que pot passar a altres arxipèlags, va a una illa

en concret, molt rarament hi ha un turista que es desplaça per

les diverses illes. Fins i tot en el cas de Formentera, que

necessàriament han de passar per l’illa d’Eivissa, un

percentatge elevat dels turistes que van a Formentera l’única

estada que fan a l’illa d’Eivissa és anar de l’aeroport al port i

del port a l’aeroport.

Per tant tenim un turisme que habitualment visita una sola

de les Illes Balears. Cadascuna de les Illes Balears té

especificitats i té diferències en el model turístic, fins i tot en

els principals mercats, que no són sempre els mateixos en el cas

d’una illa o de l’altra, tot i que evidentment també tenen

bastants coses en comú, complementàries, i a vegades de

competència, de competència que des de les illes menors jo

crec que algunes vegades s’exagera però és real; per exemple,

jo em centraré més en el cas d’Eivissa, el Sr. Riudavets

lògicament s’ha centrat més en el de Menorca, però molt

diverses vegades hem escoltat els representants de la patronal

turística i els representants polítics que diuen que Mallorca és

la principal competidora d’Eivissa, no és la nostra aliada sinó

que és la nostra enemiga. Jo no crec aquestes afirmacions, però

sí crec que la destinació turística bàsicament és cadascuna de

les illes i que, per tant, com que aquesta és una realitat que serà

bona o dolenta, jo no entr a jutjar, però és així i difícilment

canviarà, idò és el que jo crec que justifica principalment

aquesta necessitat de promoció turística individualitzada per a

cada una de les illes.

Per tant l’esmena que presentam nosaltres és una reducció

del text, però en realitat és una esmena d’ampliació perquè

estam completament d’acord amb la proposició no de llei que

ens presenta el PSM, i el que volem és que aquestes

transferències s’ampliïn i es facin a tots els consells. 

Bé, jo, com deia, centrant-me més en el cas d’Eivissa,

bàsicament d’Eivissa, a vegades també de Formentera, volia

citar diverses coses. Sense anar més lluny, aquesta legislatura

s’han celebrat tres fires turístiques importants. De totes elles, i

especialment de la de Madrid, els mateixos representants que

eren a la fira turística han tornat queixant-se de l’estand,

queixant-se de la poca importància que es donava a les Pitiüses,

queixant-se, per exemple, del fet que no hi hagués promoció de

Patrimoni de la Humanitat, queixant-se que en l’apartat de les

Pitiüses apareguessin fotos d’altres illes..., tota una sèrie de

queixes importants.

Per altra banda, com en el cas de Menorca, tots els

programes electorals de tots els partits a les Pitiüses

contemplaven les transferències en matèria de promoció

turística. Per tant jo crec que és una obligació moral de tots els

partits mantenir aquesta qüestió. Fins i tot després de les

eleccions jo record haver recollit en premsa de 23 de juny unes

declaracions del president del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, que deia que en aquesta legislatura només es farien

transferències al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, donat

que l’acord de governabilitat que s’havia fet no contemplava

transferències, però es feia aquesta excepció i especialment, en

concret, el turisme. Per aquí hi ha un retall de premsa on

aquesta afirmació ve recollida. Això era el 23 de juny. No

obstant això, el 2 d’octubre el conseller del Govern balear, Sr.

Flaquer, diu que no pensa fer la transferència, que no està a

l’agenda del Govern ni del consell. Curiosament en aquest cas

ja el president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera es

conforma amb transferències encobertes. És una mica

sorprenent però llavors, vist que uns mesos després en el

Consell de Mallorca diuen que es farà una carretera amb

peatges a l’ombra, jo m’estic preguntant si és que en aquesta

legislatura tal vegada els consells passaran a la clandestinitat,

no sé si és aquesta la interpretació de transferències encobertes

i peatges a l’ombra, o quina podria ser. Bé, en aquell moment

la patronal hotelera, quan el Sr. Flaquer deia que no hi hauria

transferències, continuava reclamant-les.

Jo, per altra banda, per si algun partit ha canviat de posició,

nosaltres a la campanya electoral, amb la coalició amb què ens

presentàvem, ho dúiem al programa. En el debat de la

comunitat vàrem fer resolucions i donàrem suport a les d’altres

grups en favor d’aquestes transferències, i també voldria

esmentar una altra cosa que és una mica sorprenent: vàrem

preguntar, en pregunta amb resposta oral al Govern el 24

d’octubre del 2003, quan es pensaven iniciar els tràmits per

transferir aquestes competències, i de 24 d’octubre fins al final

de l’anterior període de sessions el Sr. Conseller no va tenir

temps disponible, per les múltiples ocupacions, per

comparèixer davant comissió i contestar aquesta pregunta, i

tampoc no s’ha complert el Reglament del Parlament, que diu

que si no es contesten de manera oral en un període de sessions

en el pròxim s’hauran de contestar de forma escrita. No hem

tengut resposta i per tant no sabem, excepte les declaracions

que veim als diaris, quina és la posició del conseller.

Per últim volia dar un exemple d’una qüestió molt concreta.

En aquest parlament s’ha parlat molt de la contractació

encoberta, també, de Michael Douglas i la compra de Costa

Nord, que jo crec, i així ho he afirmat diverses vegades, que és

un negoci ruïnós per a aquesta comunitat. Bé, jo els puc

assegurar, n’estic plenament convençut, que si s’haguessin

produït les transferències de promoció turística als consells

insulars no s’hauria comprat Costa Nord per, de manera

encoberta, contractar el Sr. Douglas. Com a mínim estic

absolutament convençut que el Consell de Menorca i el

d’Eivissa i Formentera no hi haurien aportat ni un euro, a
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aquestes contractacions; dubto molt que al de Mallorca li

hagués interessat, perquè tota aquesta operació, que ha suposat

4,5 milions d’euros, o sigui, una despesa realment important,

per a les illes menors no té la més mínima, cap ni una

transcendència, cap ni una importància perquè ningú no vincula

el Sr. Douglas amb cap d’aquestes illes i, de fet, el Sr. Douglas

a Londres, la primera intervenció estelAlar, davant el batle de

Formentera va confondre Formentera amb Formentor. O sigui,

si ens ha de promocionar així estam arreglats. Després a Berlín

es veu que el Sr. Douglas ja havia estat alliçonat i se li va

explicar que això era un arxipèlag que tenia diverses illes i va

dir alguna paraula de cadascuna de les illes, i en concret

d’Eivissa va dir que era massa vell, ell era massa vell, per anar

a Eivissa. Tenint en compte que hi ha un interès de combatre

aquesta imatge d’Eivissa únicament com a destinació de

turisme jove i de discoteques...

EL SR. PRESIDENT:

No, no calli, només és que volia aturar el meu micròfon i...

Perdoni, Sr. Diputat, a veure si funciona. Era el meu que volia

aturar, no el seu, li deman disculpes.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies. No, no sabia si també volia passar a la

clandestinitat. Veig que no. Gràcies. Ja estic acabant.

Bé, com deia, el Sr. Douglas va dir això, que ell era massa

vell per anar a Eivissa, amb la qual cosa reafirmava aquesta

imatge que es volia combatre de destinació exclusiva de

turisme jove, marxa i discoteques. Per tant, negoci ruïnós,

també, en concret per a l’illa d’Eivissa, la presència del Sr.

Douglas a la fira de Berlín.

Totes aquestes argumentacions i moltes més que se’n

podrien dir, i he citat poques vegades el sector hoteler, que ho

ha reclamat una vegada i una altra, pens que totes aquestes

qüestions avalen el fet que s’haurien de fer, de la manera més

ràpida possible, les transferències de la competència de

promoció turística a cadascun dels consells insulars, com a

mínim a tots els que ho demani. Nosaltres, ja dic, i per això

feim la nostra esmena, pensam que haurien de ser tots els

consells insulars. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. I per part del Grup Parlamentari

Socialista també es manté una esmena, la 2790/04, i per

defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Una pregunta prèvia: feim la

defensa de l’esmena i posicionament després o...? 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, tal com està ordenat el debat defensa l’esmena i també

pot fixar posició en relació a la proposició no de llei.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

D’acord, moltes gràcies, Sr. President. Aquest és un debat

que no és nou, fa molt de temps que s’està donant dins aquesta

comunitat, i és un debat que jo crec que en certa manera s’ha

anat..., era com un debat anunciat en aquesta legislatura, és a

dir, s’han anat fent diferents esforços en el temps per anar

descentralitzant la promoció turística. Parteix d’una situació en

què ja es deia que cada illa és un producte absolutament

diferenciat i que per tant necessitat una promoció absolutament

diferenciada, i a pesar que hi ha hagut campanyes, per exemple,

de producte diferenciat per primera vegada fa dos o tres anys,

evidentment s’ha anat avançant a través de les reunions

específiques per illes per anar dissenyant la promoció i el debat

s’ha mantengut. Per tant en principi era un debat que, com deia,

crec que estava anunciat, és a dir, era com un debat anunciat

per a aquesta legislatura.

De fet ja la legislatura passada a nivell del Consell de

Mallorca es va anunciar que, amb reunions amb els sectors

empresarials i amb els foments, que era una de les qüestions

que es podia plantejar en el futur, la transferència de la

competència de turisme, no només les de promoció en el cas de

Mallorca sinó les competències també d’ordenació, i les

opinions de forma general anaven en aquest sentit, en el sentit

que, ja que eren productes diferenciats, era per tant important

una promoció diferenciada, i els mecanismes que s’havien

utilitzat fins aquell moment eren mecanismes que continuaven

tenint unes certes crítiques, una certa -diríem- opinió en contra

i que per tant era important o era oportú anar a cercar un model

diferent.

És evident que partint, com deia, del fet irrefutable que cada

illa és un producte diferenciat, seria bo en un principi partir del

criteri de proximitat, és a dir, aproximar la decisió de les

polítiques sobre un producte determinat a aquella gent que està

més relacionada o que és, en certa manera, la protagonista

d’aquella oferta o d’aquell producte turístic que es posa dins el

mercat. Indubtablement el protagonista de cada un dels

productes són els habitants de les illes, evidentment, els

empresaris de les illes i les autoritats o les administracions que

tenen competències sobre diferents àrees administratives. 

El turisme a vegades..., és a dir, podríem dir que el turisme

és una activitat transversal; parlar de turisme estrictament és

molt difícil, és a dir, el turisme és una activitat que bàsicament

es desenvolupa sobre el territori i per tant aquelles

administracions que gestionen el territori són aquelles que per

ventura poden fer més en turisme. Per tant turisme i territori

són dues qüestions que van íntimament lligades. La

transferència en ordenació territorial i també en plans sectorials

s’havia fet la legislatura passada; per tant aquesta transferència

del que és vendre el producte que es desenvolupa en un territori

concret seria en certa manera culminar o avançar en aquest

sentit.

Indubtablement això és canviar en certa manera un poc el

criteri que es tenia fins ara, és a dir, fins ara havia primat en

certa manera l’eficàcia, l’economia d’escala, aquí tenim un

organisme centralitzat per aprofitar millor els recursos, i ara en

canvi el criteri seria al revés, primem la decisió política sobre

el producte, sobre el que conforma el producte, i a partir d’aquí
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haurem d’edificar un edifici diferent del que tenim. Jo no tenc

cap dubte que en el futur, si hi ha una transferència de

promoció, hi haurà d’haver llavors uns mecanisme de

coordinació molt més potents que els que tenim ara, però la

dinàmica serà distinta, la dinàmica serà partir de baix cap a dalt

per arribar, evidentment, a elements de colAlaboració, estructura

de coordinació, perquè com és lògic la presència a fires

segurament la lògica o el sentit comú ens dirien que no convé

anar-hi de forma separada, sinó que hi hem d’anar de forma

conjunta perquè, de fet, és un arxipèlag que té una personalitat

política i jurídica única i també hi ha una proximitat quant als

productes turístics, i així podríem anar relatant diferents

actuacions que segurament seria important fer-les

conjuntament. 

Però allò important és canviar la filosofia, és intentar d’una

vegada que la promoció turística no sigui un objecte de debat

i confrontació política. Jo crec que cada vegada que hi ha hagut

debat i confrontació política sobre la promoció ens hem fet

molt de mal a nosaltres mateixos. Ens hem fet molt de mal a

nosaltres mateixos perquè la promoció essencialment és parlar

d’imatge, i la imatge és una qüestió que evidentment no és..., un

bon estrateg de la mercadotècnia diria que el pitjor de tot és

parlar malament de la pròpia imatge. En tot cas la bona

estratègia seria el contrari, és a dir, procurar parlar bé de la

pròpia imatge.

En aquest sentit, si amb aquesta passa de transferir les

competències als consells insulars avançam, a més, en eliminar

la confrontació que hi hagut de forma tradicional o continuada

aquests darrers anys entorn a la imatge pròpia, hauríem

aconseguit un èxit important des del punt de vista polític i des

del punt de vista econòmic, ja que eliminaríem un dels elements

que en aquests darrers anys ens han fet mal i ens continuen fent

mal, que és el debat i la confrontació sobre la imatge i la

promoció turística exterior. 

Proposam una esmena senzillament per una conseqüència

lògica, és a dir, evidentment la proposta de la proposició no de

llei contempla la possibilitat que es transfereixin les

competències de tots els consells insulars, i fa una menció

concreta al Consell Insular de Menorca. Jo crec que aquesta

menció en concret al Consell Insular de Menorca podria, en

certa manera..., de mantenir-la podríem, en certa manera,

alimentar un element d’asimetria entre les diferents illes. Jo

crec que no seria bo alimentar aquest element d’asimetria, a

pesar que sé que en el fons de la proposició no de llei no hi és,

però la imatge o una persona que pogués llavors llegir això

podria pensar que aquest element d’asimetria és un element que

s’alimenta des d’aquest mateix parlament, i en aquest sentit

nosaltres fèiem l’esmena. 

Per tant, com a conseqüència, com es pot deduir del que he

estat dient, votarem a favor i li demanam..., bé, ja ens ha dit el

grup proposant que ens acceptaria l’esmena que nosaltres li

proposàvem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. I ara pertoca fixació de posicions dels

grups que no hagin presentat esmenes. Per part del Grup Mixt

té la paraula el diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar que Unió

Mallorquina votarà en contra d’aquesta proposició no de llei

presentada pel Grup PSM-Entesa Nacionalista i ho farà des del

convenciment que arribarà un dia en què les competències

d’ordenació turística i de promoció turística, les dues juntes,

seran de tots i cada un dels consells insulars. Unió Mallorquina

ho duia així en el seu programa electoral, Unió Mallorquina no

renuncia a aspirar en el futur a aquesta transferència de

competències, però té un acord de governabilitat amb el Partit

Popular, Partit Popular que va obtenir la majoria absoluta en

les darreres eleccions i amb el qual va acordar que durant

aquesta legislatura no es faria la transferència, ni d’ordenació

ni de promoció turística.

Des d’Unió Mallorquina pensam que les competències

d’ordenació i promoció turística han d’anar juntes i que si els

consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera tenen les

competències d’ordenació també haurien de tenir les de

promoció turística i que aquestes competències haurien de ser

de cada un dels consells. Però des d’Unió Mallorquina ens

sorprèn la falta de memòria d’alguns dels grups polítics que

formen aquesta cambra perquè jo record que la passada

legislatura era el Partit Popular que en el Consell de Menorca

demanava la transferència de competències en matèria

d’ordenació turística i de promoció turística per als consells

insulars i des del Partit Socialista de Mallorca i des d’Esquerra

Unida es votava en contra. També record que quan el Consell

de Mallorca, governant el Partit Popular el Govern de la

comunitat autònoma, es va plantejar les transferències en

matèria d’ordenació turística, el Consell de Mallorca amb els

vots del Partit Socialista, del PSM, d’Esquerra Unida i Unió

Mallorquina vàrem decidir que no acceptàvem aquestes

competències si no venien ben dotades i si no venien juntament

amb la promoció turística.

Jo crec que i li diria al Sr. Ramon, l’únic que no ha canviat

la seva postura és Unió Mallorquina, que defensa i aspira a

tenir les competències, però que de la mateixa manera que la

passada legislatura havia arribat a un acord de governabilitat i

s’havia pactat amb tots els grups que no es farien les

transferències en matèria de turisme en aquella legislatura,

aquesta legislatura els agents han estat distints, però s’ha arribat

al mateix acord. I per a Unió Mallorquina el compliment dels

acords, el compliment de la paraula donada és una cosa molt

important.

Veim amb satisfacció des d’Unió Mallorquina el tarannà del

Sr. Alomar, del portaveu del Grup Socialista. Pensam com ell

quan diu que el que tengui les competències en matèria de

turisme, en matèria d’ordenació del territori, d’urbanisme,

també les ha de tenir de turisme. Efectivament per a unes illes

com les nostres que viuen, bàsicament del turisme, que el 80%

del seu PIB de forma directe o indirecte prové del turisme,

ambdues competències han d’anar molt lligades. Compartim

amb tots els grups que el producte Mallorca, el producte

Menorca, el producte Eivissa i segurament el producte
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Formentera són productes totalment distints i que han de

menester una promoció distinta. De fet, en el discurs

d’investidura de l’actual President del Govern es va presentar

com un canvi en la política turística aquesta promoció

diferenciada per illes i aquest va ser un dels motius pel qual

Unió Mallorquina va donar suport al Govern que actualment hi

ha a les Illes Balears. I això va suposar un canvi de tarannà, a

la passada legislatura la promoció anava en conjunt per a les

illes i quan des d’Unió Mallorquina o des del Consell de

Mallorca reivindicàvem aquesta promoció que havia de ser per

illes, en aquell moment no es varen atendre les peticions que es

varen fer en el seu moment.

Des d’Unió Mallorquina votarem en contra d’aquesta

proposició no de llei del PSM, però no renunciam a seguir

reivindicant i estam convençuts que en un futur es complirà

l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia i els tres consells tendran

les competències plenes en matèria d’ordenació i de promoció

turística. Compartim que en el tema de la promoció el diàleg és

fonamental i així ho reclamàvem la passada legislatura quan es

va crear un clima de crispació amb un dels principals agents del

tema turístic. Compartim amb el Sr. Alomar la necessitat de

consens, de diàleg i que no hi hagi disputes en matèria de la

promoció turística perquè és un bé molt important per a les

nostres illes i perquè no beneficia a ningú.

Dir-li al Sr. Ramon, que pareix tenir una certa obsessió en

la clandestinitat, no sé si és que pretén retornar a aquesta

clandestinitat, però que per part del Consell de Mallorca ho

veim ben clar i ho volem manifestar perquè quedi escrit en el

Diari de Sessions i perquè ho sàpiga tothom, aspiram a tenir les

competències en matèria de promoció i ordenació turística,

però hem arribat a un acord de governabilitat aquesta

legislatura i per tant, no demanarem aquestes competències.

Hem demanat unes altres competències, s’ha ampliat la

competència en matèria de carreteres, s’han ampliat unes altres

competències, però la competència d’ordenació i promoció

turística aquesta legislatura no la demanarem, com acordàrem

la passada legislatura no demanar-la i no la vàrem demanar, per

molt que el Grup Popular en aquella legislatura en el Consell

de Mallorca dugués en vàries ocasions propostes en aquest

sentit i votàrem conjuntament amb Esquerra Unida, el Partit

Socialista de Mallorca i el PSOE en contra d’aquestes

proposicions.

Per tant, confirmar una vegada més que votarem en contra

d’aquesta proposició no de llei, si bé no renunciam a seguir

reclamant aquestes competències en el futur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el diputat Don Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

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

Jo intentaré fer una intervenció dividida en dues parts, una part

de caràcter general i una part més específica en relació a certs

arguments que s’han donat aquí, sobretot en la presentació

abans de les esmenes d’aquesta proposició no de llei.

Vagi per endavant el nostre reconeixement i la nostra

agradable gratitud al proposant pel se to i per la seva forma a

l’hora de defensar aquesta proposició no de llei. Per tant, no hi

ha cap dubte, no feia falta Sr. Riudavets que vostè apelAlés en

cap moment a cap tipus de legitimitat, legitimitat tota, la

previsió estatutària hi és. Per tant, no es demana res que no es

pugui demanar, aquí estarem valorant l’oportunitat de fer-ho o

no fer-ho, però qualsevol cosa que estigui dins el marc en què

ens mogut i en què vostè, sobretot, s’ha mogut i li agraesc

moltíssim el to, jo crec que açò l’única cosa que fa és enriquir

el debat i els posicionaments.

Després entrarem un poc més, si em permet, en la qüestió

de la proposició no de llei perquè miri encara que sigui una

sorpresa i jo no sé quina repercussió podrà tenir el que jo digui

en aquest moment, però m’és ben igual, ho dic perquè ho crec

i ho sent. Jo podria subscriure en aquest moment el 99% de la

intervenció que ha fet el Sr. Celestí Alomar, segurament és una

interpretació i una subjectiva que jo faré, però el seu sí és un sí

condicionat, posa condicions per a aquest sí, efectivament. És

a dir, el tema de la promoció turística és un sí sempre i quan

sigui compatible amb una política transversal, sempre i quan no

hi hagi una confrontació entre els productes que es diuen Illes

Balears, però que cada un té el seu producte distint i

diferenciat. És un sí si hi ha una unitat d’acció exterior, és un

sí si hi ha un òrgan coordinador i és un sí si hi ha una

implicació de bon de veres de tots els agents, de tots els sectors,

totalment d’acord. I açò crec que és, amb diferència, (...) Que

és allò que va pretendre, si em permet amb tots els respectes Sr.

Alomar, quan vostè va ser director general en un primer

Govern del Partit Popular i quan vostè ha estat conseller de

Turisme amb un organisme com és IBATUR. Crec que açò

eren els objectius que es tenien perquè són els que s’han de

tenir. 

Vull dir, el turisme és a Balears una política d’estat i per la

mateixa raó que l’Estat en la promoció exterior turística no està

transferida, d’Espanya, com a país, com a Estat, a les Illes

Balears és exactament el mateix. A posta per açò jo vull

recordar i vull refrescar la memòria de per què es crea un

IBATUR i per què aquest IBATUR, sigui el Govern del color

que sigui, amb totes les seves llums i amb totes les ombres ha

anat pujant mecanismes de colAlaboració i de coordinació. Avui

no hi ha promoció turística de cap de les Illes Balears amb

especialitat concreta de les illes que no estigui acordada,

pactada a cada una de les illes menors, cap. Hi podrà haver

discrepàncies de com s’ha de fer, però en el moment (...) hi ha

participació (...). 

Dit açò, un programa electoral si no hi ha res de nou, si no

hi ha catàstrofes serioses és un programa allà on el compliment

s’ha d’exigir transcorreguts 4 anys. S’ha de saber que la

promoció turística de les Illes Balears, tots els recursos que es

destinen a promoció turística a les Illes Balears són recursos

propis. Quan es va fer la transferència no es va fer ni una sola

pesseta. No donaré noms perquè sinó diran que aquí hi ha una

acreditació que no hi és. Jo personalment quan vaig tenir

responsabilitats en un consell insular vaig negociar amb una

direcció general a Madrid promoció concreta de l’illa de

Menorca i la vaig rebre, perquè els programes els va posar en

marxa l’administració central, açò no m’ho desmentirà ningú en

aquesta sala perquè l’implicat hi és, per què? Perquè aquesta és



88 TURISME / Núm. 6 / 6 de maig del 2004 

 

una matèria en la qual com a promoció, com a producte

Espanya està unificat, està centralitzat, igual que Balears com

a producte Illes Balears també està unificat. La qual cosa no vol

dir que es puguin arribar a acords de convenis i que més

endavant ja demostraré, igual que passa a Canàries. Tots veim

els espots de Canàries, tots veim els espots d’Andalusia, de

Castella-Lleó, Castella-La Manxa. Si em permeten la broma,

allà on no passa és a la comunitats uniprovincials, Madrid és

Madrid i no és Madrid, hi ha Aranjuez i tal, així i tot després es

fan les seves promocions de caràcter particular.

Per tant, la promoció turística que es fa a través d’IBATUR

jo crec que és, superant totes les dificultats que hi pugui haver,

el mecanisme en aquest moment encara més adequat que tenim

per fer una promoció turística unida, unitària com a Illes

Balears i diversificada en cada un dels productes com s’està

fent, com es va fer la passada legislatura i com es feia a les

anteriors. Podrem discrepar a vegades en el mètode. El recurs

meu seria molt fàcil, però no hi vull caure en aquest recurs i dir

en 4 què es va fer? Bé tal vegada no és el moment adequat.

Vull recordar que nosaltres en el consell insular mai vàrem

reclamar la promoció turística, sí vàrem reclamar l’ordenació

turística, que és un tema totalment diferent. L’ordenació

turística, amb açò coincidesc una altra vegada amb el Sr.

Celestí Alomar, ordenació del sector turístic com a tal,

ordenació turística que estava vinculada als plans d’ordenació

turística, s’ha de vincular en allò que és l’ordenació territorial

i en allò que era la política en matèria urbanística que ja tenien

els consells insulars. Per tant, en aquest recurs no hi caurem. 

Però com es fa la promoció turística? Els consells insulars

de les illes menors no és que no rebin menys recursos del que

es rebia abans per fer promoció turística, és que s’han

incrementat, com no podia ser d’altra manera, perquè els

pressuposts també s’incrementen, només faltaria que no

s’haguessin incrementat. No ho dic per posar cap medalla, al

contrari, no s’han disminuït. Hi ha un equip de feina, un grup

de treball de promoció a Menorca, igual que a Eivissa i

Formentera allà on es decideixen les polítiques promocionals

a fer i es decideixen i allà on es decideixen fins i tot, actuacions

particularitzades de cada una de les illes perquè per (...) certs

productes de cada una de les illes. Aquesta reivindicació del

sector turístic és una reivindicació eterna, el sector turístic de

Menorca, me’n record des del 83, acompanyant el conseller

Cladera, després el conseller Flaquer i és una reivindicació que

es deia, però sempre acabàvem exactament igual. Però bé, si no

pot ser no pot ser, allò que és important és que ens posem

d’acord en allò què han de fer. Açò és una reivindicació que

sempre ha existit.

No es pot interpretar de les meves paraules que no creiem

que la vocació final sigui que les illes, cada una per ella

mateixa, tenguin la seva pròpia promoció turística i que es

pugui fer la transferència de part de la promoció turística, però

no de tota. Som d’aquells que pens que a Menorca s’ha de

transferir part de la promoció turística per fer la promoció

turística específica de Menorca, a Eivissa exactament el mateix

i Mallorca exactament el mateix, però no tota. Hi ha d’haver

part d’aquesta promoció que ha de quedar centralitzada en el

Govern de la comunitat autònoma per fer les funcions de

coordinació, de colAlaboració i de producte Illes Balears.

Per tant avui, sense renunciar que en un futur açò pugui ser

així, nosaltres no podem donar suport a aquesta proposició no

de llei. I agraesc l’oportunitat d’aquest debat, que no

oportunisme, ja dic l’oportunitat d’aquest debat, el to i la

forma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Reglamentàriament procediria fer un

descans o una suspensió de 10 minuts, els ho deman als

portaveus. Idò seguirem i té vostè la paraula per intervenir per

un temps de 5 minuts, per fixar la seva posició i per assenyalar,

ja ho ha fet, si accepta les esmenes o no. Té vostè la paraula Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair el suport dels

grups parlamentaris Esquerra Unida-Els Verds i Socialista en

aquesta proposició no de llei. Vull fer unes quantes

apreciacions. En primer lloc i contestant el portaveu d’Unió

Mallorquina, jo crec Sr. Nadal que ha caigut en una sèrie de

contradiccions flagrants que vull ressaltar aquí, sense cap

acritud i en el mateix to que s’ha emprat fins ara. Però sens

dubte és aspirar a un futur de transparències més plenes, però

no fer res per aconseguir-les és una primera contradicció.

Almanco a Menorca consideram que el futur és ja i també

consideram que un pacte de governabilitat del Consell Insular

de Mallorca no pot afectar, o no hauria d’afectar, si no seria un

segrest polític inadmissible, no hauria d’afectar la resta de

consells insulars. Tots sabem que la transferència s’ha d’iniciar

als tres consells insulars, però ningú obliga a un consell insular

concret a assumir-la si no ho considera oportú o si no

consideren oportú el finançament, com va passar en l’ordenació

turística.

A més a més ens trobam que en la seva argumentació podria

i no hi entraré perquè no hi vull entrar, seria molt greu entrar en

això. A les illes menors podríem sentir-nos molt ofesos o

dolguts que un pacte que afecta Mallorca, vostès i el Partit

Popular, segrestés la possibilitat de tirar endavant aquesta

transferència. Esper que no sigui només això i sigui només un

lapsus lingua que hagi tengut vostè perquè si no ens trobam

davant d’un greuge comparatiu i que no seria el més adequat

quant a la relació entre illes. Però és que a més a més cau en

una altra contradicció més gran encara, quan diu que per a

vostès promoció i ordenació turística han d’anar junts. Jo de

vegades em pos silAlogístic, però clar si que ha de tenir

ordenació turística ha de tenir promoció turística i Menorca té

ordenació turística, ergo Menorca ha de tenir també promoció

turística. És la tercera contradicció que li vull fer caure, ja dic,

sense cap acritud però em sembla que és així.

Sr. Huguet, jo també li vull agrair el to de la seva

intervenció, com no pot ser d’altra manera, també li reconec el

reconeixement del tema que té vostè. A mi em sembla que en

certa manera ha tirat un poc pilotes fora del tema perquè ens

diu que la vocació final seva també és aquesta transferència i la

proposició de llei que aquí presentam en cap moment, ni fixam

calendari, ni fixam cap tipus de planificació. Vostès tenen un
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compromís electoral, que en principi esperam tots els

menorquins que compleixin, ja que governen en el Govern de

les Illes Balears i vostès sí poden complir-lo. Hi ha una sèrie

d’elements que vostè ha fixat i és que des del Govern de les

Illes Balears i amb la majoria absoluta que tenen poden fixar-

los. Ningú ha dit que no haguessin d’estar coordinats els

consells insulars si es transfereixen, ni ningú ha dit que hauria

de ser absoluta i total la transferència, ningú ha dit que hauria

de ser a corre-cuita i sense uns terminis raonables. Per tant, si

vostès volen complir el seu programa electoral, fixin calendari,

fixin el procés de negociació, fixin els elements de coordinació

que siguin necessaris, fixin les parts que reserva el Govern de

les Illes Balears i amb tot açò possiblement ens entendríem.

Ningú ha plantejat aquests problemes.

Després diu que aquesta reivindicació és eterna, és cert, jo

ho record, eterna i cíclica. Però la diferència és que aquesta

vegada tots els partits polítics de Menorca dèiem que

compliríem, que donaríem satisfacció a aquesta reivindicació.

Jo no entraré, com gairebé no he entrat en si des de l’IBATUR

es fa més bé o manco. La realitat és que els partits polítics

menorquins vàrem assumir un compromís amb l’electorat i que

el sector hoteler de Menorca ho reivindica. Jo crec que cada illa

ha de tenir el seu procés d’autogovern més llarg o amb més

termini a partir de la seva realitat. Creim que aquest és el

moment per a Menorca, vostè ha dit en la seva intervenció, que

els compromisos electorals s’han de demostrar en 4 anys i jo

em donaria per satisfet que d’aquí 4 anys es fes. Però crec que

el moment de començar és a un any de legislatura i és aquest

moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. I arribat aquest punt i esgotat el

debat passam a la votació de la proposició no de llei, amb les

modificacions que comporta l’acceptació de les dues esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 10, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. En conseqüència queda rebutjada la

Proposició no de llei 1684/04.

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més

temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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