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lloc demanaria els grups que tenguin substitucions.

No hi ha substitucions.

I. Proposició no de llei RGE núm. 3497/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la conducta

deslleial del conseller de Turisme.

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

consisteix en la Proposició no de llei número 3497/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a la conducta deslleial del

conseller de Turisme. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,

ciertamente el buen funcionamiento de las instituciones

democráticas, entre las que se encuentra el Parlamento de las

Islas Baleares, y el respeto a la función de control del Gobierno

que este parlamento desarrolla, exige que por los representantes

del Gobierno se tenga un comportamiento adecuado en sus

comparecencias, bien sea en comisión o en pleno, y que se

respeten los derechos de los diputados en todas las distintas

manifestaciones que de los mismos se producen por vía

reglamentaria. Pero realmente nos encontramos con que para

algunos miembros del Gobierno tener un comportamiento

adecuado resulta difícil, y así lo demuestra su trayectoria en

esta cámara. En este caso nos corresponde referirnos al

conseller de Turismo, Sr. Flaquer, que no es de ahora, sino ya

cuando formaba parte del Gobierno en la cuarta legislatura

durante la celebración de un pleno provocó que se reuniera de

forma extraordinaria la Junta de Portavoces interrumpiendo el

pleno, porque el ahora conseller desde su escaño se dirigía a la

entonces oposición al grito de “someres, someres”.

Pues bien, desde su vuelta al cargo de conseller se ha

empleado con destacados malos modos respecto a la oposición.

Hacer un breve análisis de lo que ha hecho el conseller con

relación a este parlamento durante los primeros meses de su

permanencia en el cargo, puesto que esta moción la

presentamos en el mes de mayo, resulta desolador para

cualquier demócrata. Ha retardado la respuesta a las preguntas

escritas y a las solicitudes de documentación de forma

sistemática. La forma de responder a las preguntas que se le

hacen resulta también despectiva; por ejemplo, preguntado para

que relacione los regalos que han sido hechos a miembros del

Gobierno por parte de personas relacionadas con el complejo

Costa Nord, su respuesta fue simplemente: “La amplitud de la

pregunta imposibilita la respuesta”, como si fuera imposible

hacer una relación por extensa que ésta fuera. Pues bien,

cuando se le pide que aclare por qué no contesta, sigue sin

aclarar de ninguna manera y sin dar la relación de los regalos

que se le pide, lo cual naturalmente nos lleva siempre a

sospechar lo peor, puesto que normalmente y en circunstancias

de cierta normalidad no se eluda una pregunta cuando se tiene

una respuesta satisfactoria.

Pues bien, cuando se le pide que informe sobre los viajes

hechos con cargo al presupuesto público se limita a no

contestar. No nos ha contestado ninguna pregunta, lo cual

resulta especialmente significativo, especialmente después de

los hechos de Moscú. Cuando se le pregunta por las facturas y

los gastos hechos en establecimientos de hostelería con cargo

al presupuesto público no contesta, lo cual evidentemente

también resulta significativo por los mismos argumentos que

acabamos de destacar. 

Cuando se le pregunta por cosas tan sencillas como el

importe de la nómina mensual del establecimiento Costa Nord,

simplemente pedir la nómina mensual, que es facilísimo para

cualquier empresario escasamente capacitado poderla obtener

de su empresa, dice que no puede contestar, que no dispone de

los datos; no sabemos qué nómina estamos pagando en Costa

Nord. Cuando se le pregunta sobre las invitaciones que ha

repartido el Gobierno para la asistencia a conciertos en Costa

Nord la respuesta textualmente ha sido: “El Gobierno ha

repartido las invitaciones que ha considerado oportunas para

asistir a cada uno de los conciertos”. Bien, las explicaciones,

como se puede ver, son realmente sorprendentes. Pero es la

misma respuesta que ofrece también la vicepresidenta del

Gobierno cuando se le pregunta por lo viajes que ha hecho el

Sr. Matas a Madrid en determinadas épocas; siempre nos

contesta “los que han sido oportunos”, con lo cual el término

“oportunidad” substituye a expresiones viscerales más

tabernarias. Pues bien, cuando se le pregunta sobre les ingresos

que ha tenido Costa Nord en cada concierto responde

textualmente: “Los que ha tenido son por entradas y

patrocinios”, pero no explica ni dice las cantidades que se le

solicitan; obscurantismo una vez más. Cuando se le pregunta

por la recaudación que ha tenido Costa Nord desde su

adquisición hasta el 31 de agosto por razón de visitas, cosa muy

fácil puesto que es un simple asiento del libro mayor de la

contabilidad de Costa Nord, dice que se encuentra pendiente

del cierre de la contabilidad, cuando el 31 de agosto ya ha

pasado hace largo tiempo. Se ha negado de forma sistemática

a informar sobre la situación económica de dicho complejo con

la excusa de estar pendiente del cierre de la contabilidad,

cuando hasta el más ignorante en cuestiones contables sabe que

basta apretar un botón del ordenador para que por su impresora

aparezca un balance de situación con todo detalle y suficiente

para lo que solicita esta oposición.

Y así podríamos continuar hasta agotar la paciencia de esta

comisión relatando preguntas que han sido contestadas de

forma totalmente inadecuada.

Se ha negado, además, de forma sistemática a facilitar la

documentación que se la ha ido solicitando, obligando a los

diputados de esta cámara que deseaban algún documento a

desplazarse a la conselleria y cargar con ellos en la confianza,

suponemos que tenía el conseller, que de esa manera

desalentaría la labor de la oposición. Por ejemplo, cuando se le

pide una copia del estudio hecho por la empresa Media

Consulta sobre el impacto de la presencia del Sr. Douglas en la

Feria de Berlín nos contesta que el estudio está a nuestra

disposición en las dependencias de la Conselleria de Turismo.

¿Por qué motivo no lo entrega, y pretende que los diputados se

desplacen a buscarlo? Creemos que es una falta de respeto al

Parlament que ya ha ocasionado más de una queja por esa

misma conducta y con respecto al mismo conseller.

Si nosotros pidiéramos documentaciones de carácter

complejo entenderíamos que el conseller nos dijera: “Venga



TURISME / Núm. 10 / 28 d'octubre del 2004 135

 

usted a la conselleria, mire la documentación que hay al

respecto y escoja los documentos que precise”, pero cuando se

le pide un estudio perfectamente concretado y que ha servido

para que el conseller diera una rueda de prensa sobre ese

estudio, el hecho de que quiera hacer que los diputados vayan

del Parlamento allí a buscarlo en vez de utilizar los servicios de

porte y cargo de que disponga la conselleria, es simplemente un

intento de humillar a los diputados, simplemente eso, nada más,

un intento de humillar, y cuando el Gobierno pretende humillar

a la oposición ante la indolencia, especialmente, de

determinados órganos de gobierno de este parlamento, pues nos

encontramos con una situación realmente preocupante.

Pasemos a sus comparecencias ante comisión. Ha

provocado incidentes de forma continua, y todas sus señorías

son testigos de ello. En poco menos de un año se han tenido

que efectuar tres quejas por escrito por parte del Grupo

Parlamentario Socialista contra su actitud, sin contar las

múltiples quejas verbales, tanto en pleno, como en comisión y

en Junta de Portavoces. Resultó realmente un hecho insólito la

comparecencia del conseller ante la Comisión de Presupuestos,

a la que vino, en teoría, para explicar el presupuesto de su

conselleria; y digo que resultó insólito porque no conocemos un

hecho igual, en el que venga un conseller y no explique el

presupuesto de su conselleria, que es lo que sucedió; se limitó

a indicar que con posterioridad a la comparecencia haría llegar

las informaciones que se le iban solicitando, cosa que no había

sucedido nunca jamás, ni con gobiernos del pacto ni con

gobiernos del Partido Popular, por lo menos que uno recuerde.

Cierto que puede ser que un conseller no pueda responder a una

pregunta, pero que por sistema diga que no contesta ninguna

pregunta sobre las partidas presupuestarias, pues realmente es

un hecho lamentable. De ese modo el conseller burló su trámite

de comparecencia. 

Llegó a estar hasta cerca de seis meses, exactamente cinco

meses y quince días, para comparecer ante la Comisión de

Turismo para contestar a preguntas de la oposición, cinco

meses y quince días, todo un periodo de sesiones, todo un

periodo de sesiones, para contestar a preguntas de la oposición

ante la comisión de la oposición ante la Comisión de Turismo.

Pero lo peor fue que cuando vino y se dispuso a contestar a las

preguntas de la oposición en la comparecencia de 20 de mayo

de 2004, apenas se le hizo la primera pregunta ya se dirigió al

diputado que le interpelaba con la siguiente frase: “por no

hablar de la mentalidad retorcida que suele ser la propia de

usted”, todo un ejemplo de respeto democrático, puesto que

nosotros entenderíamos que el conseller criticara la

oportunidad política de las preguntas, el contenido, cualquier

otra cosa referida a lo que es el tema del día, pero que se dirija

a diputados haciendo alusiones personales y procurando faltar

al respeto, pues claro, ¿qué sucede?, sucede que luego se

provocan altercados, recibe contestaciones también a su nivel

y luego se queja de lo que sucede.

Cuando en una segunda pregunta se interrogaba al conseller

acerca de por qué pagó con cheques bancarios fraccionados,

cosa muy llamativa, el primer plazo de la compra de Costa

Nord, puesto que cuando se presentó a la notaría en vez de

llevar un cheque para hacer el primer pago llevaba cheques

bancarios fraccionados, su respuesta fue textualmente: “Se lo

contestaré cuando me lo pida por escrito o cuando usted

quiera”, “se lo contestaré cuando me lo pida por escrito”; el

tipo de respuesta es de carácter despectivo porque podría

haberlo contestado perfectamente. Pero es que además se le

pidió por escrito y por supuesto no ha contestado, estamos

todavía a la espera. Y como mayor explicación de su extraña

actuación dio la siguiente: “Tal vez ese día me levanté con el

pie girado de ese lado”; esa fue la explicación política de

porqué pagó con cheques fraccionados. ¿Cabe más desprecio

a la actividad parlamentaria?

Pero lo peor fue que, no contento con el pésimo estilo de

sus contestaciones, comenzó a hacer alusiones continuas a un

diputado ausente, que sabía que no tendría ocasión de

defenderse, y para mayor alevosía añadiendo frases como la

siguiente: “Comienzo a entender por qué alguien no le ha

querido acompañar en esta comisión”. Con ello copiaba a su

vez el pésimo estilo de otros miembros del Gobierno que

disimulan su incapacidad parlamentaria construyendo su

discurso con elucubraciones acerca de lo que suponen que

piensa su contrario para rebatir lo que suponen que piensa y

que no ha dicho. Lo habrán oído muchas veces, la Sra.

Vicepresidenta del Gobierno lo suele hacer: “Usted lo que

opina es tal cosa y yo le contesto con tal otra”. Pues bien, pese

a que sabía el conseller perfectamente que la ausencia del

diputado al que se refería se debía a motivos muy concretos, y

muy distintos a los que el conseller aludía, estuvo haciendo

alusiones de tan poco gusto como a las que me he referido

anteriormente.

Por último, cuando se la han formulado preguntas en el

pleno no las suele contestar más que en el turno de réplica, para

aprovechar la ventaja que ello le da para introducir cuestiones

nuevas en su último turno. 

Señoras y señores diputados, cuando presentamos esta

proposición no de ley ya habían tenido lugar los sucesos de

Moscú, fue en mayo de 2004, si bien todavía no se habían

descubierto. Los hechos nos han ido dando cada vez más

razones que sustenten y fundamenten nuestra proposición no de

ley. En los debates del llamado caso Rasputín, tanto en

comisión como en pleno, el conseller de Turismo ha dado

amplias pruebas y demostraciones de que no íbamos

equivocados al exigirle tener una conducta leal y mantener en

las dependencias de esta cámara una conducta acorde con el

respeto que merece la institución. En su comparecencia ante la

comisión dedicó nuevamente su intervención a atribuir hechos

que después se revelaron inciertos a su predecesor en el cargo,

y en el pleno el escándalo fue ya total, con insultos y gestos

impropios de este parlamento.

No seré yo, ni mucho menos, quien diga que se debe

atemperar la fuerza de las intervenciones parlamentarias, pero

sí creo que esta cámara debe exigir, especialmente a los

miembros del Gobierno, que no deben olvidar que son

invitados a la misma, son invitados, no son los dueños del

Parlamento sino que son invitados, hay que exigir a los

miembros del Gobierno y especialmente a algunos que se

respete a los diputados, que se eviten las alusiones de carácter

personal, limitándose las intervenciones a alusiones políticas.

Que se respeten las posibilidades de defensa sin utilización

alevosa de los turnos de palabra. 
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En consecuencia de todo ello, que el conseller de Turismo,

que se ha destacado durante este primer año de su mandato por

todo lo contrario, recapacite sobre su conducta, respete a los

diputados de este parlamento y cumpla sus obligaciones con el

mismo. Por ello solicitamos de los distintos grupos de esta

cámara el voto favorable a esta proposición no de ley.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Grups parlamentaris que vulguin

intervenir? Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els

Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que quan vaig

llegir aquesta proposició del Grup Parlamentari Socialista vaig

pensar que s’havien quedat una mica curts, una mica curts

perquè únicament es referien a allò que havia passat a una

sessió de la Comissió de Turisme, sessió a la qual jo no vaig

assistir, però m’he llegit amb deteniment el Diari de Sessions

i a més, he demanat l’opinió del meu company de grup que hi

assisteix habitualment. I feria referència a aquesta qüestió i feia

referència a un únic membre del Govern. La primera part jo

crec que ha quedat clarament solucionada d’aquesta

insuficiència (...) amb la intervenció que ha fet el Sr. Diéguez

perquè crec que les mostres de comportament incorrecte del Sr.

Flaquer, de no donar resposta a les preguntes que li fan, és molt

més llarg que el que va passar a la sessió de dia 20 de maig.

Sense anar més lluny aquest parlamentari que els parla l’any

passat va presentar unes preguntes esperant resposta oral en la

Comissió de Turisme, el Sr. Flaquer va tenir crec les darreres

4 o 5 setmanes la impossibilitat de venir a la comissió i per

tant, no es varen veure i automàticament, com diu el

Reglament, llavors es transformen al final del període en

preguntes de resposta escrita. Estic esperant encara la resposta

d’aquestes preguntes, cosa que com a mínim en el meu cas no

m’ha passat en cap altra conselleria.

L’altra qüestió en la que deia que crec que s’ha quedat una

mica curta la proposició, és perquè jo pens que hi ha altres

membres del Govern que efectivament, en les compareixences,

en les preguntes per resposta oral, en les interpelAlacions no

donen resposta a allò que se’ls demana i es dediquen a atacar

i a interpelAlar l’oposició. Jo entenc perfectament que s’utilitzin,

pens que ho fa qualsevol membre del Govern, que s’utilitzin a

les rèpliques referències a l’etapa anterior, referències a allò

que havien fet altres grups parlamentaris que han estat en el

Govern. Però tot això després de donar resposta a allò que se’ls

demana. I és una pràctica que determinats membres del

Govern, un exemple claríssim, n’hi ha més, podria ser el

Conseller d’Interior que no sol donar resposta tampoc. Ara bé,

jo crec que el Sr. Flaquer té un “avantatge” sobre la resta de

membres del Govern, el Sr. Flaquer ajunta dues coses, des del

meu punt de vista, que té un comportament incorrecte, no dóna

resposta, és a dir, únicament ataca en les sessions

parlamentàries, tan en comissió com en plenari i que a més, no

dóna resposta a les qüestions que se li demanen per escrit. Així

que és un compendi que realment és difícil d’admetre. I amb

això jo crec que va per davant d’altres. Així com he dit que

entenc que determinats membres del Govern no tenen l’actitud

de donar resposta a allò que se’ls pregunta per part dels

diputats, crec que és la seva obligació reglamentària. El cert és

que conjuguin el fet de no respondre les qüestions orals i

tampoc donar resposta a allò que se’ls demana per escrit, té un

trist rècord el Sr. Flaquer d’aquestes qüestions.

El nostre grup pensa també que aquesta és una actitud

reprovable i que seria bo que es reprovés des de tots els grups

d’aquest Parlament, no tenim moltes esperances de què això

sigui així, però deixar constància que ens sumam a la crítica al

Govern quan el Govern té actituds de manca de respecte per la

institució parlamentària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

té la paraula el Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, dir-li

al Sr. Diéguez que he escoltat amb tota atenció la seva

explicació i com és natural, no estic d’acord en absolut en allò

que s’ha plantejat aquí i ens consta, perquè he assistit a totes les

comissions de Turisme i també moltes vegades les preguntes

han estat formulades d’una manera que tampoc no és la manera

elegant que un s’hauria de comportar. Record la intervenció del

conseller en el tema dels pressuposts, me’n record que va

deixar de contestar una pregunta que es formulava i que li va

dir que no la podia contestar perquè el secretari general tècnic

no estava allà perquè no havia pogut assistir en aquella

comissió i em consta que el mateix dia i per escrit va tenir la

contesta. Vull dir és sempre, ho ha demostrat i vostè ha citat els

darrers viatges a Moscou del Sr. Flaquer i davant d’aquesta

comissió, en ple i allà on ha estat necessari ha demanat

disculpes en algun tipus de comportament que hagués pogut

tenir i d’alguna actuació que vostès volen desgranar i d’una

manera tallada dins el Diari de Sessions, s’han tret frases

tallades, ja ho vaig dir una altra vegada, amb la intenció de fer

passar un calvari al conseller de Turisme, que sembla ser que

és la diana sobre la que es volen tirar tots els dards que

l’oposició té actualment. També s’haurien de mirar els Diaris

de Sessions de les comissions de l’anterior Govern per veure

les contestes que se donaven per part dels consellers i la manera

d’actuar que aquests tenien.

En resum per a nosaltres, contràriament a allò que vostè ha

exposat, el conseller de Turisme té tot el suport i per tant,

rebutjarem aquesta proposició no de llei que avui se presenta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. En torn de rèplica té la paraula el

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Gracias, Sr. Presidente. Yo entiendo que en el Grupo

Parlamentario Popular en cuanto que da apoyo al Gobierno

pues le resulte altamente difícil votar a favor de una

proposición de estas características y es mi obligación pedir el

voto favorable a la proposición no de ley que hemos

presentado, pero también entiendo que no se vote a favor por

motivos que creo que es ocioso explicar y eso lo entiendo, lo

justifico, aunque no lo comparta por razones de fondo. Pero lo

que realmente no entiendo y creo que la rápida intervención del

Grupo Parlamentario Popular, así lo demuestra, es que se pase

por encima de toda una serie de cuestiones que hemos ido

destacando aquí, cuya veracidad desde luego no se ha negado

porque entre otras cosas no se puede negar porque está el

Diario de Sesiones encima de la mesa y está también el Boletín

Oficial de este Parlamento donde se contienen las respuestas a

las preguntas y está también toda la documentación

parlamentaria que es tramitada por el registro de este

Parlamento y todos estos documentos son testigos claros y

muestras claras de que todo lo que estamos diciendo es

absolutamente cierto y verdadero. 

Lo que hemos podido comprobar en este pequeño debate es

que ni uno sólo de estos hechos, no sólo no se ha negado sino

que no se ha podido justificar. El hecho de que un conseller

responda cuando se le pregunte cualquier cosa lo que ha

parecido oportuno, lo que he me dado la gana, a fin de cuentas

y dicho en lenguaje paladino, es algo que es visto con buenos

ojos por parte del Grupo Parlamentario Popular. Pues llama la

atención, aunque después de que el otro día dijeran que les

parecía bien que en los viajes oficiales se visitaran prostíbulos

y no se atrevieron a votar en contra de una cosa así, pues

tampoco me llena de asombro, ¿no?

Lo único que se me ha discutido es el debate de la Comisión

de Presupuestos que se ha dicho que no estuvo presente el

secretario general técnico. Bueno el secretario general técnico

no es el que comparece aquí para dar explicaciones del

presupuesto, quien comparece a dar explicaciones del

presupuesto es el conseller, que vino auxiliado por todos los

altos cargos de su conselleria y probablemente sin el secretario

general técnico. Pero es que si el Sr. Conseller si sabe que el

secretario general técnico no va a poder venir y que necesita su

auxilio para contestar lo que tiene que hacer es informarse

antes de venir. Lo que no puede hacer de ninguna manera es

saltar a la oposición el trámite de ser informados en la

Comisión de Presupuestos. El Sr. Conseller podría haber dicho

“miren, no ha venido el secretario general técnico, yo no he

tomado la precaución de pedir los datos necesarios para

poderles informar. Pedimos la suspensión de esta comisión

hasta esta tarde, hasta la semana que vienen o hasta cuando

sea”. Pero lo que hizo fue saltar el trámite y “miren, pues como

no ha venido, ustedes no pregunten porque no voy a contestar

nada, ya les daré algunos papelitos después”. Eso es lo que no

puede hacer.

En definitiva, veo que les parece bien esa actitud. Yo

esperaba, ya digo, si no el voto contrario, esperaba que por lo

menos se dijera alguna palabra de descontento sobre el fondo

de la cuestión, sobre el hecho de se contesten las preguntas

como se contesten y que se intervenga en las comparecencias

como se comparece, pero si ustedes creen que es digno que un

conseller le diga a un diputado que si quiere un estudio que

venga a buscarlo a la conselleria, que venga a acarrearlo él

porque no se lo envían. Pues si les parece eso digno me parece

que tienen un concepto de la democracia y de lo que son los

derechos de los parlamentarios realmente bajo. Yo no entiendo

como luego pueden venir a las fiestas de la Constitución, a las

fiestas del Estatuto y demás celebraciones a decir que es muy

bueno esto del Estatuto, que da muchos derechos, que viva el

pueblo. Que viva el pueblo ni nada, si les importa poco. Les

importa poco porque defender los derechos de los diputados

está más allá de lo que es defender el Gobierno. Yo no quiero

que nos den la razón política, voten lo que quieren en las

cuestiones políticas. Pero en lo que son los derechos de los

diputados, como no estemos de acuerdo esto va a ir muy mal.

Se imaginan un Gobierno que metódicamente dijera, “todas las

solicitudes de documentación de la oposición que vengan a

buscarlas a la conselleria”, ¿les parecería correcto que esto lo

dijera un Gobierno? Exagero porque los ejemplos requieren un

cierto porcentaje de exageración. ¿Les parecería correcto? 

Yo estoy seguro de que no y estoy seguro que al igual que

les dije en otro debate recientemente que ustedes piensan que

este conseller ha metido la pata haciendo las cosas así. Pero

envíenle algún mensaje y si no se lo quieren enviar en este

debate, envíenselo en privado y digánle “Sr. Flaquer, va mal.

Hemos votado a favor, no le hemos reprobado para nada, pero

en adelante conteste cuando se le pregunte, entregue la

documentación que se le pide”. Envíenle un mensaje, es lo

último que les pido y no digo que lo hagan por nosotros, ni

mucho menos sino que lo hagan pensando en que todos aquí

somos diputados y que tenemos unos derechos que tenemos

unos derechos que tenemos que defender y más en estos

momentos en que hay un Gobierno que pretende pisotearlos de

una forma tan clara y tan bien demostrada como he hecho, de

una forma no exhaustiva y limitándome exclusivamente al

conseller de Turismo porque hay otros que evidentemente

como ha dicho otro diputado que me ha precedido en el uso de

la palabra, también se destaca por actuaciones de estas

características y yo he puesto un ejemplo llamativo, el de la

vicepresidenta del Gobierno que dijo claramente “que no quería

darme la documentación...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diéguez per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

15 segundos Sr. Presidente. “Que no quería darme la

documentación correspondiente a determinados viajes porque

el Presidente iba a dónde le daba la gana y a lo que le parecía

bien”. Pues bien, hagan lo que quieran, voten en contra si les

parece, pero por lo menos sí que les pediría que envíen un

mensaje, por lo menos en privado, para que estas cosas dejen

de suceder. Si logramos eso ya habrá conseguido su objetivo

esta proposición no de ley. Nada más Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. I acabat el torn de contradiccions

passarem a votació.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 6, vots en contra 10.

EL SR. PRESIDENT:

I arribat a aquest punt, com que aquesta presidència va dir

al conseller que segurament a les 10 seria l’hora de contestar

les preguntes i veig que falten 3 o 4 minuts... Segurament estarà

fora, li vaig dir que a les 10.

Suspenem la sessió fins a les 10.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem aquesta sessió i en primer lloc donar la

benvinguda al conseller de Turisme en aquesta comissió per

contestar una sèrie de preguntes.

II.1) Pregunta RGE núm. 5826/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a valoració de l'escurçament de

la temporada turística.

I passam a la primera pregunta que és la RGE núm.

5826/04, relativa a valoració de l’escurçament de la temporada

turística que fa el diputat Sr. Miquel Ramon. Té vostè la

paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, gràcies per la

seva assistència en aquesta comissió, com abans hem tengut un

debat sobre formes de contestar preguntes. Miri jo tractaré de

fer una exposició raonada, sense utilitzar massa qualificatius i

sense agressivitat i m’agradaria també tenir resposta per part

del Govern de les opinions que tenguin sobre la situació actual.

Miri jo crec que estam en el final d’una temporada turística

complicada, com a mínim, que ha tengut problemes. En el

passat plenari jo vaig que era una mala temporada, però que no

era catastròfica. Vostè no em va voler entendre, o no em va

entendre i va dir que parlàvem de catastròfica. Específicament

vaig dir que no era catastròfica i no m’agrada jugar al

catastrofisme. Crec que no ho és, però estam davant d’una

temporada que té aspectes preocupants. I ja dic, li podem dir

dolenta, o no bona, o complicada, com vostè vulgui, però té

aspectes preocupants. Jo duc aquí una sèrie de retalls de diaris,

però començaré per un que no el duia preparat perquè m’ho

han donat avui dins l’avió. 

Bé, d’entrada aquesta pregunta és de caràcter general, les

altres que vénen a continuació són més locals d’Eivissa, però

em centraré en aquesta que és més general que en qüestions de

l’illa d’Eivissa que segurament és allà on les tendències són

més acusades, possiblement també per la major especialitat

turística d’Eivissa. Però ja dic el diari que m’han donat diu: “el

INE detecta un descenso del 16% en las pernoctaciones de

turistas extranjeros. Los datos de ocupación de apartamentos

turísticos en el septiembre del 2004 reflejan una caída del 7%.

También baja el número de plazas abiertas y el personal

contratado” i arriben amb molt detalls. Això són xifres

d’apartaments turístics i en concret de l’illa d’Eivissa. I ja li dic

d’entrada, jo no pos la mà en el foc ni per aquestes xifres ni per

unes altres, segurament ningú tracta d’enganar, però

segurament cap de les xifres són completament exactes perquè

possiblement també és molt difícil controlar el conjunt de les

places turístiques, com se sap n’hi ha de legals, ilAlegals,

alAlegals i de molts de diversos tipus. Però bé, són coses d’un

organisme tan prestigiós com l’INE i avui mateix diu aquesta

qüestió. Però independentment d’això jo crec que hi ha una

cosa que és òbvia, la temporada turística comença malament,

clarament malament, comença amb retard i comença amb

menys ocupació de places per part dels turistes, i una cosa que

a mi particularment em preocupa tant o més, que és menys

ocupació laboral, menys treballadors empleats en els hotels.

I jo crec que aquest és un tema fonamental, perquè al final,

quin és l’objectiu que el turisme vagi bé, que venguin molts

turistes, jo crec que si no aconseguim que la riquesa que genera

pels turistes es reparteixi, ja sabem que no igualitàriament, però

que es reparteixi, que arribi a la major part de la població i es

reparteixi també al llarg del temps, perquè si hi ha un o dos

mesos de guanys importants, però les temporades per als

treballadors són molt curtes, cada vegada més curtes i no

només això, sinó que si els treballadors treballen un temps més

curt, evidentment tendran uns ingressos salarials inferiors, però

és que això du, a més, la conseqüència, en molts casos, que

llavors no tenguin prestacions per desocupació per no haver

cotitzat de manera suficient. I aquesta és una qüestió greu, jo no

estic en condicions de quantificar-la, crec que a hores d’ara

ningú no sap exactament el percentatge, però, en qualsevol cas,

crec que ha estat rellevant, rellevant especialment a l’inici de la

temporada, el mes de setembre no ha anat malament

d’ocupació, sobretot comparat amb la resta de la temporada,

però de totes maneres aquestes xifres d’ocupació en

apartaments, i a l’illa d’Eivissa són de setembre, també, i per

exemple de personal contractat aquí diu 107 persones més.

I això s’ha anat veient al llarg de tota la temporada. Hi ha

coses curiosíssimes, jo de vegades em pregunt si fins i tot les

xifres oficials que es publiquen són certes, perquè són molt

espectaculars, però una xifra que es publica a un diari el mes

d’agost, el 15 d’agost en concret diu “ Eivissa registra 10.000

contractes eventuals més que el 2003", xifres extretes de la

pàgina web de la mateixa Conselleria de Treball. Però

independentment d’això, el sindicat UGT, diu “constata el

adelanto del cierre de diez grandes hoteles”, no parlam de

petites empreses, sinó de grans empreses. Diu, “los sindicatos

alertan que los hoteles adelantarán quince días los cierres”.

Això són informacions d’abans que es produïssin aquests

tancaments dels hotels i són informacions que vénen dels

sindicats, però després diu “la patronal detecta un recorte de

la temporada por tercer año consecutivo”. I la patronal diu que

augmentaran el nombre d’hotels que tanquen abans del previst

i adverteix que s’estan perdent les temporades baixes, i diu si

contractam més treballadors, no és per mala voluntat sinó

perquè no hi ha volum de negoci. Una altra informació diu que
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l’ocupació del setembre, a pesar que no ha estat dolenta,

comparada amb el que hi havia abans, no ha servit per remuntar

la temporada. I tot això eren anuncis, però ja informacions que

són del mes d’octubre, tot això publicat, diu “la temporada

turística cierra con una ligera bajada de la ocupación”, i això

ja ho diuen també els empresaris turístics, i clar, el que abans

s’anunciava aquí comença a ser real. S’anuncia que fins a prop

del 80% dels treballadors eventuals tendran retallades del

subsidi d’atur i que les cues a les oficines del SOIB s’inicien

quinze dies abans, enguany, abans que l’any passat.

Per tant, ja dic, no codificaré la temporada turística, però

quant a nivell dels empresaris, hi ha diverses cadenes hoteleres

que diuen que hem tengut menors ingressos, sembla ser que la

major part dels hotelers diuen que els ingressos han estat

menors, un altre percentatge més petit, que han estat iguals o

superiors a l’any passat. El que sí sembla ja que és una

evidència absoluta és que s’ha creat menys ocupació i sobretot

que s’ha concentrat en menors nombre de (...), que les cues a

les oficines del SOIB han començat, tal com ve reflectit en

premsa, amb antelació, que l’entrada dels treballadors eventuals

es va produir molt més endavant que altres anys, a principi de

temporada només es contractaven fixos discontinus, però no

entraven treballadors eventuals, i això té una repercussió social,

creim nosaltres, importantíssima.

Per tant, li deman la seva opinió i també una mica més que

la seva opinió, quin tipus de mesures de promoció turística o

d’altres figures es pensen dur des de la seva conselleria que

afavoreixin el tipus d’ocupació turística que ens interessa a la

major part de la societat, els tipus d’ocupació turística que

també generin ocupació laboral, llocs de feina d’una durada

important, si no pot ser de tot l’any, que seria el desitjable, que

com a mínim es mantengui el que era tradicional, la temporada

de sis mesos, i que puguin tenir dret a les prestacions per

desocupació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per contestar, té la paraula el conseller

de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Demanar disculpes pel retard, pensava que les preguntes no

començarien fins a les 10 del matí, i voldria també, Sr. Diputat,

Sr. Ramon, dir-li que la voluntat, la intenció d’aquest govern és

respondre aquesta pregunta i totes les que es fan en aquesta

comissió, altra cosa, i supòs que vostè ho entendrà, és que

aquest conseller no respongui el que a vostè li agradaria que

contestàs, amb això sí que podrem discrepar, amb el contingut

de les respostes, però jo crec que respondre, sempre que se

m’ha fet venir aquí, he contestat totes les preguntes, insistesc,

distint és que ho faci a la seva satisfacció o a la del meu grup

polític o a la de la ideologia a què representam cadascun de

nosaltres.

Comença aquesta pregunta fent una valoració de la

temporada, diu que no vol fer valoracions, però avui i al plenari

va utilitzar expressions i les ha tornat usar avui. Ha començat

en “temporada complicada”, ha reconegut que va parlar de

temporada dolenta i ho ha tornat a dir, i fins i tot va insinuar

“temporada catastròfica”. Bé, jo crec que no aportam res amb

aquests qualificatius, sincerament, l’únic que demanaria és un

poquet d’objectivitat i un poquet de coherència amb el que es

defensa avui i el que es defensava fa tres anys. Li puc

demostrar i argumentar suficientment, com ho vaig fer dimarts

a la interpelAlació del Grup Parlamentari Socialista, que avui,

les dades d’avui de l’any 2004 tant en arribada de turistes, com

en ocupació, com en ingressos, com fins i tot en allargament de

la temporada turística, i crec que estam molt lluny dels

objectius desitjables, són substancialment millors que les de

l’any 2001 i 2002. Jo l’únic que li vaig dir al plenari i el que li

torn a repetir avui és que no vaig notar durant aquests anys

2001 i 2002 cap preocupació ni cap sensibilitat seva en relació

amb aquest tema i mai, ni el 2001 ni el 2002, el vaig sentir

parlar de temporades catastròfiques o de temporades dolentes.

Certament és curiós que l’any 2004, amb uns indicadors, que

els puc demostrar, superiors als del 2001 i del 2002, avui

s’apunti vostè a les temporades catastròfiques o dolentes. Per

tant, des d’aquest punt de vista crec que el primer que hem de

fer és intentar centrar la discussió i almenys poder saber de què

parlam.

Me llegeix retalls de diaris i els centra a Eivissa, supòs que

la pregunta és amb caràcter general. Jo li puc llegir els d’avui

mateix, de retalls, parlant d’escurçament de temporada turística,

no és de fa una setmana, ni quinze dies ni dos mesos, el d’avui

mateix “La Federación hotelera descarta un cierre masivo de

hoteles durante el invierno”, i s’explica dins la informació que

la temporada turística d’hivern d’enguany i la de l’any que ve,

encara serà millor que la d’enguany. Això no ho dic jo, ho

diuen els empresaris que són els que sabran els nivells de

reserves i de l’evolució de la temporada. 

Vostè se centra a Eivissa que és una illa, efectivament, amb

un problema d’estacionalitat molt més acusat que el percentatge

més important de la planta hotelera de Balears, que és a

Mallorca, però aquí sí que ens hem de posar tots a fer feina i

tots hem de començar a marcar els nostres objectius i les

nostres actuacions. I nosaltres sempre hem dit que per

desestacionalitzar no basta el nostre clima i les nostres platges.

És evident que de novembre al mes de maig no ens basta el

nostre clima i les nostres platges. I jo he plantejat moltíssimes

de vegades a l’illa d’Eivissa, d’on vostè és diputat, l’important

que crec que seria, amb el màxim respecte mediambiental, amb

totes les garanties territorials que siguin necessàries, la

possibilitat de comptar amb oferta complementària com puguin

ser, per exemple, els camps de golf, que podrien permetre la

captació de turisme en temporada mitja i baixa.

Jo sé que hi ha partits de l’oposició que no estarien en

contra d’aquest tema, però m’agradaria conèixer la seva opinió

particular, perquè quan parlam de desestacionalitzar i d’allargar

temporades turístiques a Eivissa, també hem de poder parlar de

quines coses poden aportar aquest interès, quins plantejaments

polítics i quins posicionaments polítics tenim en relació amb

aquestes qüestions. És molt bo de fer parlar d’allargar la

temporada, però no aportar res que ens permeti fer-ho. 



140 TURISME / Núm. 10 / 28 d'octubre del 2004 

 

Per cert, de les xifres i dels retalls que vostè ha tret aquí,

n’ha dit la meitat, no ha dit l’altra meitat. Vostè parla de

reduccions del turisme, de les fonts de l’INE, de retalls de diari,

però no ha dit una cosa molt important, i ho ha d’explicar,

perquè si no acaba deformant la realitat. Vostè no ha fet un

esment especial que està parlant de turisme estranger, clar vostè

després no conta que el turisme nacional a les Illes Balears ha

pujat entre un 15 i un 20% els dos darrers anys i ha compensat

suficientment i adequadament aquestes disminucions que vostè

comenta de l’illa d’Eivissa.

Per tant, podem donar-li les voltes que vulguem, ho podem

mirar per davant, per darrera o pels costats, però el que és

indiscutible, Sr. Ramon, el que és indiscutible és que l’any

2004 es tancarà amb més visitants, amb més ingressos, amb

major ocupació i amb una temporada molt més allargada que

l’any 2003.

Perquè clar, vostè em diu que la temporada va començar

malament, i torna a fer el mateix que abans, em torna a donar

el tassó mig buit, vostè diu que la temporada començava

malament, però no explica ni diu que setembre i octubre han

estat extraordinàriament bons, no bons, sinó extraordinàriament

bons. I vostè no explica que quan dóna dades d’ocupació

laboral, totes les dades de què disposam avui del mercat laboral

estan tancades a dia 30 d’agost i, per tant, no explica com li

vaig explicar l’altre dia a la interpelAlació en el ple, que no

estan computades dins el balanç final de la temporada les xifres

laborals de setembre i d’octubre, que són, insistesc,

extraordinàriament bones. Per tant, segurament compensaran

aquestes dades que vostès comentava.

Resumint, vostè em demana “com valora l’escurçament de

la temporada turística?” i després les repercussions que això

pugui tenir en els treballadors i les prestacions per desocupació.

En primer lloc, com valor l’escurçament, home!, si

l’escurçament de la temporada turística el valor 2004-2003, no

el puc valorar perquè no hi ha hagut un escurçament de la

temporada turística. Si vostè em demana que valori

l’escurçament del 2004 en relació per exemple al 2001 o al

2002, sí que li puc dir que hi ha hagut un allargament de la

temporada turística. El 2004 hem tengut unes xifres molt

millors de temporada mitja i baixa que el 2001 i el 2002. Ara,

clar, si vostè em fa valorar l’escurçament de la temporada

turística en relació a fa deu anys, on sí teníem unes xifres

d’ocupació i d’afluència turística molt superiors a les d’ara,

efectivament li reconeixeré que la temporada turística s’ha

escurçat. Podem entrar a valorar i a jutjar els motius, les

conjuntures internes, externes que hagin pogut contribuir a

aquesta situació. I si vostè encara em fa anar més lluny i valorar

l’escurçament de la temporada turística en relació amb quan va

començar el turisme aquí, que érem per excelAlència una

destinació d’hivern, dels europeus que fugien dels hiverns

europeus i venien a Mallorca, Menorca i Eivissa sobretot els

mesos d’hivern, segurament encara l’escurçament serà

més pronunciat. Però si vostè el que vol és valorar la tendència

que en aquests moments es produeix, dins el darrer quinquenni,

jo li he de dir que l’escurçament no s’ha produït, en aquest

moment estam per damunt, no vull dir molt, però sí

lleugerament, per damunt de les xifres de l’any passat i de les

del 2001 i del 2002 pel que fa a la temporada mitja i baixa.

Quant a les repercussions que això té sobre els treballadors

temporals i les seves prestacions per desocupació, efectivament

és una gran preocupació que té aquest govern, és una

preocupació que compartim el Govern i vostè, absolutament,

nosaltres tenim plantejada en el si de la Mesa de diàleg social

aquí aquesta qüestió, tenim plantejada la convocatòria de la

Comissió mixta del règim econòmic de les Illes Balears

específica de la problemàtica dels treballadors fixos discontinus

per precisament poder aprofundir amb actuacions i amb

mesures que puguin precisament corregir i resoldre aquest

problema important que tenen els nostres treballadors quan no

arriben al nombre de mesos suficients per poder arribar a les

prestacions de cobertura per desocupació.

Crec que li he contestat al que vostè em demana, no puc fer

una valoració negativa comparada amb l’any passat i amb els

anys immediatament precedents, sí que l’he de fer i m’impulsa

a continuar treballant en aquest sentit, perquè sí que l’he de fer

en relació a fa deu anys, i quant a les prestacions i a la situació

dels treballadors, feim feina dins els àmbits i dins els escenaris

adequats per poder resoldre aquesta situació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr.

Ramon, torn de rèplica? Té cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, començam pel

final. De la Mesa del diàleg social i del tema dels fixos

discontinus tenc una discrepància claríssima amb vostè sobre

el que no ha fet aquest govern, però no hi entraré, perquè vostè,

en tot cas, només té la responsabilitat solidària de membre del

Govern, però no és la seva àrea. Però sí que pens que tota la

política que es dugui de cara al sector turístic, sí que té una

incidència laboral que crec que els responsables turístics també

han de preveure i han d’actuar en aquest sentit, ja dic Mesa de

diàleg social o el problema específic de fixos discontinus el

deixarem per un altre àmbit.

Crec que vostè no vol reconèixer un fet. Diu que abans no

parlàvem de males temporades, jo segurament no havia parlat

tantes vegades de turisme en la passada legislatura com ara,

però mai no havia negat que, per exemple, el darrer any,

l’anterior, eren temporades turístiques que no eren bones, ho

record perfectament, el que no acceptàvem és que tota la culpa

fos de l’ecotaxa que és el que es pretenia i que, per exemple,

l’11 de setembre no hagués tengut res a veure amb la reducció

de turistes. Per tant, tenim una sèrie d’anys amb dificultats, i jo

crec que aquest any, sincerament s’han accentuat. Vostè treu un

diari d’avui mateix, però és que aquest és d’avui mateix, jo no

ho sabia, me l’han donat a l’avió, i diu “el mes de setembre,

caiguda -estam parlant només d’apartaments turístics, no

d’hotels- d’un 7%”, les xifres que jo tenc no són bones, i aquí

tenc també una cadena hotelera que no té hotels a Eivissa, en té

a Mallorca, i diu que la temporada és pitjor, menors ingressos

i tal.

Així i tot, la temporada, per a la major part dels empresaris

hotelers, un altre problema serien altres sectors, s’ha anat

salvant, però el mes de setembre ha baixat, i totes les
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informacions que el mes de setembre seria millor del que

s’esperava no han servit per salvar-lo, i teníem una entrada dels

treballadors més tard que altres anys, i hem tengut una sortida.

I hi ha una cosa que és clara, són les cues que es fan davant les

portes del SOIB, aquesta és una cosa clara, s’han avançat, i no

s’han avançat en relació amb fa deu o quinze anys que la

temporada era més llarga, no, s’ha avançat en relació amb l’any

passat. Els treballadors que no eren fixos, fixos discontinus n’hi

ha molt pocs, han entrat molt tard, els eventuals han entrat molt

tard, bona part dels hotels, que hi ha hotels que no tanquen i

que no hi haurà un tancament massiu aquest hivern, no, però és

que ara mateix en queden menys, d’hotels oberts, que l’any

passat en aquests moments, que no faran una tancada

sistemàtica?, home, a Eivissa, com a mínim n’hi ha un de molt

significatiu que duia obert tot l’any, ara està tancat, però és que

ha avançat el tancament, no ha esperat ni a final d’octubre. És

un fet evident, ho podem dir com vulguem, tal vegada no és

molt espectacular, però indica una tendència molt preocupant.

Quan sapiguem, en xifres globals, quan sapiguem el nombre de

persones que s’han apuntat a l’INEM, el nombre de persones

que no han tengut prestacions, veurem que és un tema

preocupant. Crec que no s’ha d’amargar aquest fet, ja li dic, la

temporada turística, al final, per als empresaris hotelers ha

quedat més o menys, no?, no ha estat tan dolenta com

s’esperava al principi i ha quedat aproximadament com l’any

passat, per problemes laborals que no han començat enguany,

és cert, però que s’han accentuat d’una manera clara. I el tipus

de model turístic pel qual s’aposti des de l’administració o els

tipus de promocions que es facin, i llavors vénen les altres

preguntes, tenen alguna cosa a veure amb això, si s’accentua un

tipus de promoció turística, després ho veurem, d’una activitat

que és marcadíssimament estacional, segurament serà més

difícil tenir un turisme amb una major extensió.

El debat dels camps de golf el podem fer en el moment que

faci falta, jo tenc moltíssims dubtes que el fet que hi hagi algun

camp de golf més suposi un canvi substancial a les temporades

turístiques, en tot cas vostès ja havien estat molt de temps

governant i es varen fer els camps de golf que es varen fer, vull

dir que si això hagués estat la panacea per arreglar-ho tot,

hauríem de dir que va ser un fracàs per la seva part per no fer-

ne més. Jo crec que, sincerament, pot ajudar molt

ocasionalment ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, acab, Sr. President. Però crec que no és un tema

substancial de cara a ocupació i de qualitat dels treballadors del

sector turístic.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per tancar el torn de contrarèplica, té

la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, president. Molt breument perquè ha estat en el

mateix sentit que la primera intervenció. El tema de les

temporades anteriors, jo el que dic és que no record cap

pregunta seva ni cap interpelAlació a l’anterior legislatura, en

unes circumstàncies, insistesc, objectivament distintes a les

d’avui, demanant, valorant, preocupant-se per l’escurçament de

la temporada turística.

Miri, Sr. Ramon, ho podem pintar de negre, de vermell, de

groc, de blau o de verd, ho podem pintar com vulguem, però hi

ha un fet que ningú, ningú no podrà rebatre, ningú, i és que

l’allargament de les temporades turístiques arriba fins a un punt

que és la temporada 99-2000, això qualsevol estadística que jo

li mostri, de corbes, de gràfiques, com sigui, li demostrarà. El

descens, o sigui l’escurçament de la temporada turística es

produeix a partir de la temporada 2000-2001 i que s’apunta una

lleugera recuperació a partir de la temporada 2003-2004.

Aquesta és la realitat dels fets, la podrà vestir de mil maneres,

però la veritat és que durant els quatre anys en què vostè no va

fer preguntes, en què vostè no va fer interpelAlacions, en què

vostè no va manifestar la més mínima preocupació per aquest

escurçament o per aquesta valoració de les temporades

turístiques, és precisament quan es va produir l’escurçament

més pronunciat i més intens. És l’únic que li vull posar de

manifest aquí.

El tema del golf, és creure-hi o no, efectivament, el que no

podem fer és dir que volem allargar la temporada turística i

continuar oferint sempre el mateix, i no oferir qualque atractiu

més al visitant que vulgui venir els mesos de novembre,

desembre, gener, febrer, març, abril. I nosaltres creim, i ho

deim, i no tenim cap inconvenient, que el golf podria ser un

atractiu important a Menorca i a Eivissa per poder captar

aquest turisme d’hivern. Segurament això donaria lloc a debats,

a discussions entre persones que estiguin a favor i persones que

estiguin en contra, però almenys aportam alguna solució,

almenys no deim que la temporada s’escurça i ens quedam de

mans plegades, almenys deim que hi pot haver algun segment

que podria venir a través d’això. 

Insistesc, les dades que vostè explica avui, totes les dades,

supòs que ho coneix, que vostè maneja de l’INE són dades de

turisme estranger, turisme estranger que ha davallat de manera

molt especial i pronunciada aquí amb el britànic, i també hem

de recordar que el turisme britànic ha tengut durant els darrers

anys un comportament certament positiu i, per tant, les

davallades dins aquest turisme són de vegades davallades

correctores d’uns increments molt forts que hi ha hagut durant

el darrer any, però vostè ha de computar també les dades del

turisme nacional que compensen adequadament i suficientment

aquest tema.

Diu que els treballadors han entrat molt tard a fer feina, bé,

però acabi la frase, em sembla molt bé, han entrat molt tard,

però acabi-la, per favor, perquè si no, la torna a deixar

incompleta, han entrat molt tard, però han continuat els seus

contractes més enllà del que passava l’any 2002. Sap a quina

dada es tancaven els hotels l’any 2002, de mitjana?, al voltant

de dia 7-8 de setembre. Sap a quina dada es tanquen avui els
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hotels?, a finals d’octubre. Per tant, és ver que hem començat

més tard, no li ho puc negar, és evident, pels motius que siguin,

mal temps, pel que sigui, però també és una evidència que

vostè no pot negar que avui la temporada turística encara és en

plena ocupació, i estam a finals d’octubre, i segurament també

ens haurà ajudat el bon temps, així com al principi ens va

perjudicar, estic convençut també que el bon temps ens ha

ajudat el mes d’octubre. Per tant, les frases s’han de completar,

varen entrar a fer feina més tard, cert és, a alguns se’ls va donar

vacances tot just començada la temporada, és ver, però acabi,

digui que avui estan fent feina, avui, dia 27, dia 28 d’octubre,

no vull dir tots els hotels, però el percentatge més elevat de la

planta hotelera de les Illes Balears, està oberta, i hi ha gent fent

feina, i això no passava l’any 2002 i l’any 2001.

No neg la dificultat ni el fet que l’estacionalitat,

efectivament, és un dels nostres principals problemes, és

evident que sí, i què hem de fer? Idò hem de fer tot el que

estigui en les nostres mans, que són bàsicament dues coses. La

primera: posar el producte i el destí en condicions de ser

comprat en temporada baixa, això és bàsic, i jo dic que posar

el destí i el producte en condicions per ser comprat en

temporada baixa exigeix un esforç inversor, privat i públic,

amb infraestructures que permetin desestacionalitzar, hem tret

un decret d’ajudes als ajuntaments que precisament té aquest

objectiu i aquesta finalitat, ajudar els municipis que puguin

impulsar infraestructures de desestacionalització de les seves

zones turístiques. Però hem de deixar també que la inversió

privada pugui aportar atractius, he posat l’exemple del golf,

n’hi podria haver d’altres, que intentin i aconsegueixin allargar

la temporada.

La segona acció és la promoció. I nosaltres en promoció,

dins els plans que tenim, la promoció del turisme de temporada

mitja i baixa ocupa una de les nostres principals prioritats. Res

més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.2) Pregunta RGE núm. 5827/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a fòrum alternatiu del Pla de

màrqueting.

Passam a la pregunta següent, la 5827/04, relativa a Fòrum

alternatiu del Pla de màrqueting. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Perquè no quedin dubtes que

he llegit només una part i no l’altra, diu “El aumento de las

pernoctaciones por parte de turistas españoles -hi ha un

agment, ho reconec- no ha logrado compensar el descenso de

las estancias de extranjeros”. Bé, és una cosa que jo crec que

és evident, és així, i ja està.

Bé, passem a la promoció. Per cert, he vist que des del grup

que li dóna suport, Sr. Conseller, feien capades d’assentiment

quan vostè deia que a la passada legislatura, no, no, jo no feia

preguntes ni interpelAlacions, supòs que immediatament n’hi

farà a vostè, quantitat de preguntes i interpelAlacions i el posarà

en compromisos, perquè respongui d’això.

El tema de promoció turística crec que és especialment

important, perquè com a mínim a les illes que no són Mallorca,

a Menorca, a Eivissa, a Formentera, se’n ve parlant i se’n venia

parlant des de fa temps, que feia falta una promoció específica

i que feia falta tenir les competències en promoció turística.

Tant és així que això anava en el programa electoral del Partit

Popular, era un compromís claríssim del president del Consell

Insular d’Eivissa i Formentera i president que en aquests

moments ha sortit d’aquesta comissió, que hi hauria les

transferències de turisme. Curiosament és que hi ha una

curiositat, el programa electoral del PP que se sol citar molt i

de vegades s’ensenya aquí tenia lleugeres diferències, el que es

presentava a Eivissa, el que presentava el Sr. Pere Palau deia

“transferències de promoció turística aquesta legislatura”, el del

Sr. Matas no ho deia, i al final sembla que s’imposa el del Sr.

Matas. Bé, no tenim transferències.

Després es parla de descentralització, que no sabem ben bé

què és això i en tot cas s’ha posat en marxa un pla de

màrqueting per a Eivissa, Pla de màrqueting que com a

responsable que vostè segueix sent de la promoció turística que

es fa a totes les illes, jo crec que és important i que vostè

d’alguna manera ha de controlar. Un Pla de màrqueting que es

dóna als professionals, ara afortunadament hi ha un Govern de

professionals, no d’amateurs com hi havia abans i es fa

professionalment i es dóna al sector turístic, que ho faci el

propi sector. I en aquest eufemisme del sector turístic sempre

són les grans cadenes, jo crec que el sector turístic és molta més

gent, sempre són les grans cadenes.

Bé dir que el Pla de màrqueting que ha de servir per a la

promoció d’Eivissa, per a la promoció pública que es faci,

pagada des del Govern de les Illes Balears, des dels consells i

des de les institucions, però se li dóna una sèrie de

professionals vinculats especialment amb les grans cadenes. Bé

això potser una fórmula tan vàlida com una altra. A mi em fa

una certa por deixar-ho únicament en mans privades perquè

clar, possiblement en sàpiguen més que ningú, en sàpiguen més

que l’administració, però tal vegada el tipus de promoció que

ells dissenyin quan es fa només des de plantejaments

empresarials privats sigui un tipus de promoció que els vagi

molt bé a les seves empreses, no necessàriament a totes les

altres i a tots els sectors. Però suposem que això es fa

bonament, però és que jo crec que hi ha sectors importants que

no se senten representants i és que fins i tot, han creat un fòrum

alternatiu perquè no se’ls deixava participar, jo crec que això

és greu. 

Clar, si l’administració deixa les coses perquè ho faci,

diguem, el sector privat i l’administració li dóna suport. Però a

més diu es queden fora el propi empresariat, sectors

empresarials de la badia de Sant Antoni i d’altres bandes, els

sindicats que veuen que desapareix la mesa de turisme, en la

qual participaven i que tampoc se’ls informa del Pla de

màrqueting i es crea un fòrum paralAlel. Jo crec que això indica

que realment hi ha un sector important com són els sindicats

representants dels treballadors el turisme, com un sector

important per al nombre d’empreses que engloben, sense ser

grans empreses i que amb ells ningú hi compta i han de fer
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fòrums alternatius. Home jo voldria que el Sr. Conseller

m’expliqui què en pensa d’això i a més d’explicar-ho que

garanteixi sistemes perquè tota la gent que vol participar, que

està clarament implicada, treballadors i empresaris més petits

de sectors que no mouen tan gran volum de negoci, volen que

se’ls escolti, poden ser partícips de les decisions turístiques, de

les decisions de promoció turística que s’estan fent.

I una altra qüestió, no anava directament en la pregunta,

però jo crec que val la pensa considerar-la, sobretot quan hi ha

crítiques fonamentades, fetes per responsables polítics, que la

promoció turística que s’ha fet fins ara, per exemple aquí parlen

de cara al turisme alemany, el turisme alemany en concret és un

dels que ha davallat de manera important a Eivissa, diu:

“actuacions específiques projectes per recuperar el mercat

alemany”, 18 han estat específiques de Mallorca i 4 genèriques

per a Balears. Vull dir que es senten que no s’han fet

promocions específiques i que a més, el Pla de màrqueting,

segurament estarà molt ben fet perquè són bons professionals,

no ha recollit la participació de sectors importants i

possiblement no recollirà els interessos de sectors que tal

vegada poden ser tan importants com les grans empreses

turístiques.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Ramon. Contesta el Hble. Conseller de Turismo

durante un tiempo de 10 minutos.

Gracias.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Vostè fa

una valoració inicial sobre les transferències que jo crec que no

és objecte de la pregunta i em centraré en tot el tema del grup

de feina. Nosaltres vàrem nomenar i constituir un grup de feina

específic per a cada una de les illes, Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera i vostè centra la pregunta en el tema

d’Eivissa per elaborar uns plans propis de promoció a cada una

de les illes.

Com es va crear, quin va ser l’origen d’aquest grup per

intentar rebatre un poquet les qüestions que vostè plantejava.

La resposta és molt senzilla, vàrem tenir una reunió a la seu del

Consell Insular d’Eivissa i Formentera, allà on hi havia

representant el consell, tots els ajuntaments, les patronals

CAEB i PIME, la Cambra de Comerç, els sindicats i arrel

d’aquesta primera reunió es va decidir nomenar un coordinador

d’aquest grup que seria el que constituiria i coordinaria tota

aquesta feina. Se va decidir que el coordinador d’aquest grup

seria el Sr. Pedro Matutes que és el President de la Federació

Hotelera d’Eivissa i Formentera. El Sr. Pedro Matutes va tenir

des d’aquest primer moment l’autonomia i la llibertat de

nomenar els integrants d’aquest grup de feina, allà on s’hi han

integrat, ho vull deixar també deixar ben clar perquè vostè diu

que l’administració no hi ha participat, no és cert.

L’administració a través del seu director general de promoció

el Sr. Eduardo Gamero ha estat present a totes i cada una de les

reunions d’aquest grup de feina. 

Han estat convidades a participar en aquest grup de feina

totes les associacions legalment constituïdes a l’illa d’Eivissa.

Per part de PIME hi ha participat devers 22 persones

representant distintes associacions, per part de CAEB el

mateix, per part del Foment de Turisme el mateix, la Cambra

de Comerç, etcètera. S’ha arribat a una situació en què s’ha

presentat un primer document, un primer esborrany que és un

document que va ser presentat a l’opinió pública fa dues o tres

setmanes i que és un document obert i que es remetrà a totes les

associacions, sindicats, totes les entitats perquè hi puguin

aportar les iniciatives i els suggeriments que vulguin. Per tant,

el procés ha estat absolutament obert, clar i transparent. Jo

desconec l’existència d’un fòrum alternatiu, la meva primera

notícia va ser a través d’aquesta pregunta, ho desconec, no he

tengut cap comunicació oficial de l’existència d’aquest fòrum,

ni cap proposta, ni cap alternativa en relació a aquest fòrum i

l’únic que conec és que fins ara les reaccions que hem tengut en

relació a la feina feta per aquest grup de màrqueting és de

felicitació de moltíssimes de les associacions legalment

constituïdes a Eivissa i Formentera.

I jo voldria aprofitar aquesta comissió i aquest Diari de

Sessions perquè quedi constància clara i escrita de l’agraïment

del Govern de les Illes Balears a totes i cada una de les

persones que han participat en aquest grup de feina i que

mitjançant les seves aportacions i els seus suggeriments ens han

permès arribar a aquest document. I dir que la diferència, vostè

podrà dir és que no hi ha participat aquest, o aquest altre, bé

tenen l’oportunitat de participar-hi. És un document obert, no

està tancat i està obert a qualsevol iniciativa i qualsevol

suggeriment. Però la diferència essencial que hi ha entre aquest

document i com es feia abans, és que abans se contractava una

empresa, normalment de fora, que cobrava uns doblers i que

presentava un Pla de màrqueting. Això era com se feia abans,

25 o 30 milions de pessetes per fer un Pla de màrqueting a una

empresa de fora. Què hem fet? Hem encarregat aquesta feina,

per això ho volia agrair especialment aquí, vostè si ho vol fer

ho faci, jo sí que vull agrair i que quedi constància en aquest

Diari de Sessions. Hem encarregat aquesta feina a les persones

del sector, els que coneixen la problemàtica de Mallorca, de

Menorca, d’Eivissa i de Formentera i allò que encara és més

rellevant, sense que ens hagi costat ni un sol euro.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Quiere hacer uso de su turno, Sr.

Diputado? Tiene un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, és una mica

sorprenent, però ja em va bé, si les meves preguntes serveixen

per donar-li informació a vostè d’uns problemes que s’han

detectat, algunes discrepàncies també entre sectors turístics.

Miri es va presentar en roda de premsa dia 24 de setembre i a
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la roda de premsa hi havia els secretaris generals d’UGT, de

Comissions Obreres, l’Associació de Comerciants de Sant

Antoni, establiments d’oci de la badia de Sant Antoni i

comerciants de la Marina a Vila. Tots ells sectors empresarials,

petits però amb una problemàtica important i els dos sindicats

majoritaris. I diuen que es senten exclosos i creen un fòrum

alternatiu.

Bé, vostè no en tenia notícia, idò ara ja la té, està informat.

A mi m’agradaria que s’arbitressin mecanismes per part de

l’administració per assegurar que ningú es senti marginat i que

puguin participar. Vostè ha dit que se va fer una presentació

pública d’aquest avanç, no sé com l’ha anomenat exactament,

amb molta assistència en el consell insular. Bé, jo ahir vaig

estar parlant amb el secretari general d’un dels sindicats i me

diuen que encara no el tenim, encara no l’hem vist, no l’hem

rebut. Bé nosaltres tampoc, com el partits amb representació

parlamentària, ni vàrem rebre invitació, cosa sorprenent perquè

se’n reben per a actes molt menys importants, però tampoc

tenim aquest document. Per tant, hi ha una disfunció i sectors

que tal vegada no són majoritaris, però són importants dins

l’empresariat i de cara als treballadors els dos sindicats

majoritaris se senten exclosos i creen un fòrum de debat

alternatiu, jo crec que és una cosa prou important per tractar de

prendre mesures i procurar que ningú es senti exclòs.

I bé sobre la persona no volia citar noms, però sobre la

persona que vostè ha dit que se li encarrega que ho faci i que té

autonomia per crear un equip de feina, jo no tenc el més mínim

dubte de què és una persona capaç i segur que dissenya unes

bones campanyes de promoció. No tenc el més mínim dubte. El

que no tenc tan clar, no ho dic que ho posi en dubte, però jo no

tenc tan clar que aquest disseny, aquestes campanyes de

promoció, ens vagin bé per al conjunt de la societat o vagi tal

vegada bé per a un sector determinat, un sector, una cadena

hotelera important a l’illa d’Eivissa, important altres bandes i

que també hi té interessos i que tal vegada els seus no són els

generals. 

I miri per on enllaçant amb la pregunta anterior, aquest

senyor President de la Federació Hotelera ha tancat hotels

abans de començar l’octubre, abans del que els hagués tancat

mai, cosa que ha estat reiteradament denunciat pels comitès

d’empresa i pels sindicats. Ell mateix, la seva cadena han tancat

abans de què es tanqués mai. Clar, quan el Sr. Conseller abans

deia que la major part dels treballadors estan treballant, miri els

que estan fent cua a les oficines de l’INEM o els treballadors

d’aquest senyor que farà un bon Pla de màrqueting, no en tenc

el més mínim dubte, però que és possible que sigui discutible

si el tipus de promoció és la que ens convé en el conjunt de

ciutadans, ja dic, en tenc dubtes i sobretot jo voldria que des de

l’administració s’asseguri que no queden sectors marginats, que

quedin fora i hagin de crear fòrums alternatius.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputada. En el turno de contraréplica tiene la

palabra el Hble. Conseller de Turismo, por un tiempo de 5

minutos.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, senyores i senyors diputats. Bé vostè ha esmentat

alguna sèrie d’associacions que diuen que no hi han pogut

aportar i que no hi han pogut participar. Jo ja li he dit quin va

ser l’origen d’aquest grup de feina, com hi eren tots, com se va

nomenar un coordinador i com a partir d’aquí totes aquestes

associacions tenen avui un document que els serà remès i en el

qual podran aportar quantes iniciatives i suggeriments creguin.

Jo no tenc el més mínim interès en què la associació X, la que

sigui per no personalitzar, no pugui aportar les seves idees i les

seves iniciatives. I així serà. Jo li he dit que no he rebut cap

comunicació oficial de l’existència d’un fòrum alternatiu, d’una

queixa, d’una crítica en aquest tema. Al contrari, el que he

rebut fins a dia d’avui han estat felicitacions per la feina que

s’ha fet des d’aquest grup de feina.

Vostè ja entra en el contingut i personalitza molt en una

persona i jo no vull entrar en aquest tema. Vostè diu que els

seus interessos no són els generals, bé això és una afirmació Sr.

Ramon, perquè hi ha poca premsa i poca gent, però jo crec que

és una afirmació un poquet forta. Vull dir, que vostè digui que

els interessos d’aquesta persona que l’han nomenada tots, ell no

ha elaborat el document sinó que l’ha coordinat perquè aquí

han participat, ja li ho he dit abans, al voltant d’unes 30 o 40

persones dins el grup i jo crec que dir dins una Comissió de

Turisme del Parlament que el Sr. Pere Matutes, President de la

Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera ha actuat en

l’elaboració d’aquest Pla de màrqueting més en defensa dels

seus interessos personals que els generals, home! Jo no som qui

per defensar-lo, però crec Sr. Ramon que ni el to, ni el

contingut d’allò que vostè ha dit s’ajusta en el debat que hem

mantingut vostè i jo en relació a aquest tema, ni crec que es

correspongui amb la realitat dels fets. Per tant, jo no li he de fer

cap prec a vostè, però crec que senzillament que no és el camí

més adequat. Jo estic convençut, he de presumir que el Sr. Pere

Matutes en la seva feina com a coordinador d’aquest grup, no

com a redactor ha actuat defensant els interessos generals

d’Eivissa i no els seus personals. Per tant, jo pregaria que es

matisessin un poquet aquestes declaracions.

I vull acabar dient allò que ja li he dit un parell de vegades,

no hi ha cap tipus de marginació, UGT, Comissions,

associacions, qualsevol podrà plantejar les seves esmenes, les

seves alAlegacions i les seves iniciatives en aquest document.

De fet aquest mateix dilluns vàrem presentar el document

d’objectius de promoció turística per a l’illa de Mallorca, hi

estaven convidats els sindicats, hi va assistir UGT, de

Comissions Obreres no record que hi assistís ningú, però

estaven convidats. Per tant, no passi pena que no hi haurà cap

marginació. Però per favor, almanco jo no tenc la impressió de

què aquí hi hagi hagut una actuació en defensa d’interessos

personals o empresarials, sinó en defensa d’interessos generals.

I crec que Sr. Ramon, honestament, que això és així i per tant,

hauria de fer alguna rectificació en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller.
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II.3) Pregunta RGE núm. 5828/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a "macrofesta" Word Travel

Market.

Pasamos a la siguiente pregunta RGE núm. 5828/04,

relativa a la macrofiesta World Travel Market. Tiene la palabra

el Sr. Miquel Ramon por un tiempo máximo de 10 minutos.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Parlarem ara d’una

promoció concreta, no d’aquest Pla de màrqueting que s’està

fent per al futur, aprofitaria per dir que crec que no he de

rectificar res. Em sembla que no he dit que posi per damunt els

interessos concrets, però el que intent dir és que els empresaris

hotelers tenen uns interessos que són diferents als de l’oferta

complementària i les grans cadenes diferent dels altres. Per

tant, es deixa en mans d’un sector concret i aniran des de la

visió d’aquest sector concret i per tant, possiblement

promocionant tipus de turisme d’estades a hotels que per

exemple a l’oferta complementària no els va gens bé. Aquí

s’han de conjugar els interessos dels petits, dels grossos, de

l’oferta complementària i dels hotelers. I no tenc clar que es

garanteixin de cap de les maneres, de fet surten discrepàncies.

Però és un fet concret de la promoció turística que es durà ara

endavant.

Bé a la World Travel Market està previst que hi hagi una

presència important, es parla de macrofesta, no ho dic jo,

després del PP se’m diu “és que vosaltres ho deis a tot macro”,

venia als diaris. Una macrofesta allà on les 7 majors

discoteques d’Eivissa participaran i sembla ser que tendran un

paper decisiu dins la World Travel Market en la publicitació de

la imatge d’Eivissa. Jo li pregunt aquí quina opinió li mereix a

vostè i si creu que això no pot tenir inconvenients? Jo crec que

el turisme de discoteca ha donat fama internacional a Eivissa i

aporta molts de turistes, vull dir això no és denegar. El

problema possiblement és, com moltes altres coses, estigui

desfasat, és un turisme absolutament estacional, normalment

són 3 mesos els que obren la major part d’aquestes discoteques,

una d’elles manté alguna activitat tot l’any, però bàsicament

són 3 mesos, atrauen molta quantitat de turisme, amb el

problema de l’estacionalitat per una banda i un altre problema

que jo crec que xoca, el turisme de discoteca i allò que

l’envolta, el turisme de marxa vinculat a les discoteques, no són

únicament elles, són altres tipus d’establiments d’alguna

manera vinculats, estan creant un conflicte entre..., clar la

possibilitat de turisme familiar o dedicar-nos quasi

exclusivament al turisme de discoteca, de marxa, bars musicals,

pubs, qüestions d’aquestes i zones que s’hi dediquen

exclusivament. És difícil de conjugar. 

El Pla de màrqueting, per cert, vol vendre la imatge d’una

illa allà on tot és possible, però cada vegada té més dificultats,

hi ha zones que eren tradicionals de turisme familiar que són

ocupades per part d’aquest altre tipus de turisme, que bé és

musical, més juvenil, més marxós, més alcohol, més altres

coses. Simplement és difícil de compatibilitzar i normalment

les zones tendeixen a especialitzar-se. Jo crec, és una

preocupació que ha estat expressada des de diferents àmbits de

què aquesta especialització turística d’Eivissa com a turisme de

discoteca, que la imatge exterior sigui..., s’accentuï encara més,

avui en dia ho és molt, no ens faci i en aquest sentit lliga amb

el que he dit abans, no ens faci perdre altres tipus de turisme i

faci concentrar encara més la temporada. Jo crec que dels

inconvenients que pot produir, avantatges també en té

l’existència d’aquestes discoteques, jo no ho negaré. És això,

la major concentració en pocs mesos, la incompatibilitat de

coexistir físicament amb un turisme més tranquil i més familiar

que és bàsicament el que ha fallat i podria seguir fallant.

Miri la gran estrella de la promoció turística de les Illes

Balears, el Sr. Michael Douglas, l’única referència pública que

jo li he escoltat a l’illa d’Eivissa és dir que ell no hi aniria

perquè és massa vell. I això ho va dir a una fira turística allà on

s’estava promocionant també el turisme familiar i ara a la

World Travel es va a promocionar el turisme familiar. Però la

macrofesta, jo crec que li puc fer apostes sense perill

d’equivocar-me, serà absolutament més brillant, més important,

amb més gent coneguda, hi sortiran més als diaris la macrofesta

de les discoteques que l’estand normal de promoció turística

que hi haurà a Londres perquè tenen més capacitat i tenen més

potència.

Per tant, Sr. Conseller, a vostè li pareix bé que hi hagi

aquest gran protagonisme promocional de les discoteques?

Creu que pot haver-hi algun inconvenient en aquesta

especialització del turisme de discoteca de cara a poder tenir

turisme familiar? No creu que seria bo tractar de què no hi

hagués excessiva especialització i que es fes el possible perquè

siguin compatibles altres tipus de turisme i que no es donés

molta preponderància en la promoció turística a unes empreses

que ara mateix no necessiten cap tipus de promoció perquè són

sobres conegudes a tot el món i no diguem ja a Londres en

concret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. Para contestar la pregunta tiene la

palabra el Hble. Conseller de Turismo por un tiempo de 10

minutos.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, senyores i senyors diputats. El Govern de les Illes

Balears a la World Travel Market rellançarà la imatge

d’Eivissa des del punt de vista del seu patrimoni, Dalt Vila com

a Ciutat Patrimoni de la Humanitat, les seves platges, la seva

naturalesa, la seva cultura, la seva història, però baix cap dels

conceptes oferirà la imatge de l’illa d’Eivissa associada a

aquest món del vespre i de les discoteques que vostè comentava

i que tant li preocupava.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. En el turno de réplica tiene la

palabra el diputado Sr. Ramon por un tiempo máximo de 5

minutos.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé ja en parlarem després

si s’han aconseguit aquests objectius. A la World Travel

Market, crec que va ser allà, no estic segur si va ser a Londres

o Berlín, però crec que va ser a Londres, a l’anterior vàrem

aconseguir que el que havia de promocionar el turisme

d’Eivissa digués “que si no són joves ni marxosos, no hi

venguessin que s’avorrien, que no era aquest el lloc”. Jo crec

sincerament que serà espectacular, Sr. Flaquer, jo crec que a

vostè no se’l veurà, es veurà l’altre, si aconsegueixen que es

vegi que a Eivissa hi ha patrimoni històric, hi ha cultura, hi ha

naturalesa, cada vegada en queda menys, jo el felicitaré

sincerament. Però jo crec que quedaran absolutament tapats per

la macrofesta de discoteca.

I miri, aquesta gent, la major part dels habituals de les

discoteca que a vegades agafen un vol per anar exclusivament

a discoteques i vénen a Eivissa perquè estan situades a Eivissa,

senzillament. Però són prou potents aquestes discoteques que

si se’n van a una altra banda, ells van darrera l’altra banda,

perquè no coneixen ni el patrimoni històric i en molts de casos

ni les platges perquè ells una entrada importantíssima, no és

menyspreable, jo sé que és un problema complex, són uns

ingressos turístics també. El problema és quan això és excessiu

i entren en confrontació. Ja dic, en parlarem després, però jo

estic convençut que l’estrella absoluta no serà vostè Sr.

Flaquer, jo li desig que tengui molt d’èxit i que surti a

promocionar, ni el Sr. Pere Palau, ni tan sols el Sr. Michael

Douglas, serà la festa de les discoteques. Me tem això perquè

tenc dubtes de què en el conjunt de l’activitat turística i la de la

possibilitat d’allargar la temporada turística ens vagi bé. En

tenc dubtes, jo no voldria que desaparegués tampoc el turisme

de discoteques, que això s’acabi passat demà. Però segurament

cercar l’equilibri segurament és una bona cosa i aquest excés

d’especialització jo crec que no és bona cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Ramon. En el turno de contraréplica tiene la

palabra el Hble. Conseller de Turismo por un tiempo de 5

minutos.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, senyores i senyors diputats. Vegem, el Govern de

les Illes Balears, ja li ho he dit abans, en la seva presència i

participació a la World Travel Market destacarà d’Eivissa tots

aquests valors que jo li he dit i a més ho farà amb les seves

fotografies, els seus estands, amb l’estand institucional de les

Illes Balears, ho farà amb les seves intervencions, amb els seus

missatges que pugui fer arribar als mitjans de comunicació,

etcètera. Això és allò que faran no només el Govern de les Illes

Balears, sinó per allò que a mi em consta les institucions de les

Illes Balears, també ho farà el Consell Insular d’Eivissa i

Formentera i també ho faran els ajuntaments que participin en

aquesta fira.

Vostè manifesta una preocupació, una inquietud pel fet de

què un grup d’empresaris aprofitin la World Travel Market per

a també promoció i publicitat del seu producte a través d’una

macrofesta. Miri jo Sr. Ramon li he de dir que d’aquesta

macrofesta, ni el Govern, ni el consell, ni els ajuntaments hi

aportaren 1 sola pesseta, no hi haurà la més mínima

participació institucional en aquesta festa. A partir d’aquí la

seva preocupació Sr. Ramon la podem compartir, podem fer tot

el que vulguem, però què vol que prohibeixi la macrofesta? No

sé si és això allò que vostè està suggerint. Home jo comprenc

que des del seu posicionament ideològic alguna temptació té de

prohibir, prohibir i prohibir, jo què puc fer? Clar ara no faci

aquests gestos, vostè l’única cosa que me pot demanar a mi, li

estic dient que en aquesta fira destacaré aquests valors i que no

faré cap aportació a aquest sector concret, l’únic suggeriment

que em pot donar és que prohibeixi aquesta macrofesta. I això

és el vertaderament preocupant. Me preocupa el que vostè diu,

efectivament perquè hem d’intentar donar una imatge de l’illa

d’Eivissa més diferenciada i no només associada a aquest...,

això me preocupa i compartesc amb vostè aquesta preocupació.

Però hi ha una cosa que també me preocupa i és que si vostè

estigués en aquesta cadira tendria la temptació de prohibir una

macrofesta a Londres..., no faci aquest gest, m’expliqui què vol

que faci? M’expliqui, encara que li hagin de donar un altre

torn, com vol que jo pugui prohibir una macrofesta que volen

fer els empresaris de les sales de festa a Londres? Jo comprenc

les seves temptacions, però no arrib a comprendre què és allò

que m’està reclamant a mi avui. Vostè diu “tendrà molta més

repercussió aquesta festa que la participació en els estands”, és

possible, no ho sé, però què hi puc fer? Prohibir-la? Boicotejar-

la? La veritat és que no sé exactament allò que està plantejant.

Si la seva preocupació és que el Govern no doni suport a

aquesta festa, que el consell no doni suport a aquesta festa, que

els ajuntaments no donin suport a aquesta festa, ja li dic que

aquesta preocupació no emportava que vostè la plantegés

perquè des del primer moment que vàrem tenir coneixement

d’això ja va quedar ben clar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Y una vez agotado el orden del día

de hoy y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.

Gracias.
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