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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, en primer lloc volem donar la

benvinguda a aquesta comissió a l’Hble. Conseller de Turisme,

i demanar a les senyores i als senyors diputats si hi ha alguna

substitució.

No hi ha substitucions? Aleshores passam a l’únic punt de

l’ordre del dia, que són preguntes.

1) Pregunta RGE núm. 2519/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estudis de despesa turística.

I passam a la pregunta 2519. Per formular aquesta pregunta

té la paraula l’Hble. Sr. Celestí Alomar i Mateu, i que fa

referència a estudis de despesa turística. Té vostè la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Conseller, benvingut a la comissió.

És una pregunta que ja en certa manera hem debatut algun

altre cop en el ple, però a través de les respostes escrites que

ens ha donat hem pogut concretar algun aspecte més i hem

pogut confirmar que, a pesar que vostè ens digués en el ple del

dia 8 de febrer del 2005 que la conselleria no havia encarregat

cap estudi de despesa a la universitat, llavors en canvi tenim

una resposta mateixa de la seva conselleria que aquest estudi en

aquest moment és provisional i que es conclourà dins uns

pròxims mesos. Aquesta resposta és de dia 26 d’abril d’aquest

mateix any. Per tant efectivament es confirma que aquest estudi

existeix, l’estudi de despesa que fa la Universitat de les Illes

Balears; no sé si exactament el té contractat la seva conselleria

o el té contractat una altra conselleria però el Govern té aquest

estudi.

Per una altra part també tenim la informació que ha sortit en

els diaris i que a més es pot veure a través de la corresponent

pàgina web l’estudi d’EGATUR, que és un estudi que prové

d’un conveni que es va firmar uns anys enrere entre el Govern

de les Illes Balears i entre el Govern central per fer

estadístiques, per unificar les estadístiques i que aquest any està

ja funcionant. Aquest any està funcionant i voldríem dir que en

certa manera es mou dins aquest context de les estadístiques

que fan referència al producte interior brut amb noves

metodologies, amb noves exigències per part de la Unió

Europea, i per tant també jo crec que s’han de contemplar des

d’una certa prudència, perquè estam en un moment de canvi de

metodologies.

Però de totes maneres la pregunta nostra anava dirigida a

com és possible i per quina raó el Govern té dos estudis, un de

la Universitat de les Illes Balears, que els resultats que es varen

avançar en el seu dia és que la despesa turística havia baixat

entre un -3,5% i un -4,5%, i un altre estudi, que és producte

d’un conveni també amb el Govern central que ens diu que

l’augment de la despesa ha estat d’un 1,5%. No deixa de ser

una mica estrany que existeixin aquests dos estudis i també

vostè ha d’entendre que l’existència de dos estudis pot crear

una certa confusió i que pot crear una certa perplexitat, sobretot

en un moment tan complicat com és aquest, que el mateix

president del Govern, i vostè mateix ho ha dit alguna vegada,

és un moment difícil dins el món del turisme. L’altre dia el

president del Govern ens deia que havia tocat sòtil; no sabem

si és sòtil o si és fons el que ha tocat, però eren paraules que

sobretot cridaven l’atenció perquè mai no s’havien dit. És a dir,

en un moment que hi ha una situació de canvi i que és un

moment de preocupació dins el món turístic, resulta que

nosaltres tenim dues estadístiques sobre el mateix tema que a

més ens donen resultats divergents, un diu que augmenta la

despesa i l’altre diu que disminueix, i per tant ha d’entendre

que ens creï una certa confusió.

De totes maneres esperam la seva contestació respecte

d’aquesta pregunta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Conseller de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

intentaré donar-li una contestació el més detallada possible

d’aquesta qüestió, i ho intentaré fent un poquet d’història sobre

el que són les enquestes de la despesa turística.

I li he de comentar que des dels anys vuitanta a la

Universitat de les Illes Balears un equip dirigit pel catedràtic

d’economia el Sr. Eugeni Aguiló ve fent un estudi de despesa

turística; venia fent un estudi de despesa turística perquè l’any

2001 el govern en aquells moments d’aquesta comunitat

autònoma va convocar un concurs públic per realitzar aquest

estudi, i va guanyar aquest concurs l’empresa IPD; per tant la

universitat va quedar exclosa de continuar fent aquest estudi de

la despesa turística, i es va rompre, almanco des del Govern,

aquesta sèrie històrica de què es disposava en relació a la

despesa turística. Malgrat això s’ha de dir que la universitat,

amb els seus propis mitjans i amb certes dificultats

econòmiques, va poder continuar la sèrie històrica i la continua

mantenint a dia d’avui.

L’any 2004 -vostè també ho coneix perfectament perquè es

va signar amb anterioritat un conveni entre l’Institut d’Estudis

Turístics i la Conselleria de Turisme en el moment en què vostè

era conseller- aquest estudi va deixar de fer-lo l’empresa IPD

que havia guanyat aquell concurs, i el va passar a fer l’empresa

ARALDI, que és l’empresa que va guanyar el concurs que va

fer l’Institut d’Estudis Turístics, i en definitiva la que fa allò

que es coneix com EGATUR, que és l’enquesta Encuesta de

gasto turístico. 

Nosaltres hem volgut respectar aquella decisió que vostès

varen prendre en el seu moment perquè entenem que té

aspectes positius, entre ells el fet que puguem compartir una

mateixa metodologia a tot l’Estat espanyol, la qual cosa ens

permet una anàlisi comparativa de les distintes comunitats

autònomes quant a l’avanç i l’evolució de la despesa turística,

i en aquest sentit això ens ha permès comparar les dades

d’enguany amb les de les altres destinacions turístiques

espanyoles. A més he de dir que el que ens costa en aquests

moments ARALDI és un 50% més barat del que costava en

aquells moments IPD, que va ser la guanyadora del concurs que

vostè va treure.

Arrel de tot això, que és la situació que en aquests moments

tenim, la seva pregunta bàsicament es dirigeix a saber per què

es manté també l’estudi que la Universitat de les Illes Balears

fa. Vostè m’ha parlat d’una sèrie de respostes a preguntes que

vostè m’havia fet. Li he de dir que a les preguntes que vostè em

feia em parlava de la Conselleria de Turisme, i la Conselleria

de Turisme no paga aquest estudi de la universitat, però sí que

la Conselleria d’Economia i Hisenda ha considerat convenient

mantenir-lo almanco durant un cert temps per poder mantenir

aquesta sèrie històrica i també per una raó molt senzilla: perquè

els primers anys d’estudi de l’empresa ARALDI no ens

permeten fer comparacions amb anys anteriors. És molt difícil

fer comparacions d’anys anteriors quan comences una sèrie

nova, i per tant l’avantatge que en aquests moments té l’estudi

de la Universitat de les Illes Balears és que, com que respon a

una sèrie històrica que arranca dels anys vuitanta, ens permet

aplicar el mètode comparatiu no només amb altres comunitats

autònomes, que no és el cas, que això sí que ho fa l’empresa

ARALDI, però sí que ens permet comparar amb la sèrie

històrica de què disposa la universitat.

Vostè ha dit també, i amb això acab, que aquest estudi de la

universitat en el seu avanç parlava d’un retrocés. Li he de dir

que les conclusions definitives d’aquest estudi encara no estan

presentades i que, com molt bé vostè ha dit, era un avanç, però

per les notícies de què nosaltres disposam, però que fins que no

es facin públiques i definitives no seran això, enquestes

definitives, li he de dir que l’avanç no contemplava octubre,

novembre i desembre del 2004, i vostè sap perfectament, i en

podrem parlar més endavant quan parlem dels indicadors

turístics de l’any 2004 que és una de les altres preguntes que

vostè em fa avui, octubre, novembre i desembre del 2004 han

estat uns mesos bons en arribada de visitants, bons també en

despesa turística, i per tant estam convençuts també que

acabaran corregint a l’alça l’estudi de la despesa turística que

fa la Universitat de les Illes Balears.

Per tant i en conclusió li he de dir que efectivament

mantenim aquests dos estudis, un perquè forma part del

conveni que tenim amb el ministeri, que ens permet fer un

estudi comparatiu amb les altres comunitats autònomes, i

l’altre, el de la universitat, que el manté la Conselleria

d’Economia, Hisenda i Innovació perquè ens permet, almanco

al principi, durant aquests primers anys, poder mantenir també

una sèrie històrica que ens permeti saber des del punt de vista

exclusivament de les Illes Balears com avança o com es

comporta la despesa turística a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de rèplica, Sr. Alomar té vostè

la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, mantenir l’estudi,

efectivament, la universitat no l’ha deixat de fer mai. Aquest no

és el tema de debat. Crec que el fet que aquest any vostès

tenguin un estudi o que la comunitat tengui un estudi que sigui

molt més barat o de menys cost que el que teníem fa una sèrie

d’anys és precisament producte d’un conveni que es va firmar

en el seu dia entre el Govern, que és el conveni que jo li

ressenyava. Per tant aquestes són qüestions que són fets

objectius i que per tant no tenen discussió.

A mi el que em preocupa o em fa..., sí, em preocupa, és que

vostè em diu que l’estudi que fa EGATUR és un..., en paraules

textuals és difícil fer comparacions d’un any a l’altre. Per tant

és el que li deia jo abans, és a dir, hem de ser molt prudents a

l’hora d’utilitzar aquestes xifres, i per tant jo crec que ha estat

una mica excessiva, per ventura, la utilització que vostès han

fet d’aquestes xifres, però és lícita i per tant no m’hi ficaré.

Però l’hem de posar en dubte, vostè mateix em diu que l’hem

de posar en dubte. És difícil comparar d’un any a l’altre; per

tant hem de posar molts de dubtes o en prevenció aquestes

xifres que ens donen. 
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Diu en canvi que l’estudi de la universitat és l’estudi que

pareix que serà el que es pot comparar d’un any a l’altre.

D’aquest estudi de la universitat el professor Aguiló en va fer

un avanç ell al diari, no ens ho inventam, i que era una baixa de

la despesa. Jo no sé vostè quina informació té, ni quina previsió

hi ha, de quins són els resultats. Allò cert és que per exemple

l’estudi de la universitat coincideix amb l’opinió de la Cambra

de Comerç, de la comissió de turisme, que està integrada tant

per PIMEM, com per CAEB, com per les federacions

hoteleres, com per AFEDECO, PIMECO, AVIBA, que

comprovava que efectivament la despesa de l’any 2004 en

temporada alta havia baixat en relació a la despesa de la

temporada alta de l’any anterior, que és el mateix que vostè em

ve a confirmar, és a dir, la despesa era negativa però la

compensarem perquè els tres darrers mesos ha estat positiva.

Per tant m’agradaria que em confirmàs si això és cert. És a dir,

el que afirmava la Cambra de Comerç i el que vostè m’acaba

d’afirmar, que la despesa era negativa però que no s’havien

comptabilitzat els tres darrers mesos, ens pot dur a la conclusió,

que és el que ens ha dit vostè ara, que la despesa en temporada

alta havia estat negativa en relació a l’any anterior, és a dir,

2004 negativa en relació a l’any 2003. Això és el primer que ha

fet.

Segona. Jo el que li demanaria, Sr. Conseller, és que

s’estudiàs la possibilitat que, donada aquesta situació de canvi

i una certa confusió que m’haurà de reconèixer pel fet que es

facin públics dos estudis i que no coincideixin els dos estudis,

que no vagin en la mateixa línia, crec que seria bo que estudiàs

la possibilitat d’intentar una vegada, és a dir, no fa falta establir

un mecanisme permanent però alguna vegada, tant als agents

econòmics i socials com a les mateixes forces polítiques ens

pogués reunir, no sé si al Parlament o a la seu de la seva

conselleria, per poder aclarir quina és la situació estadística,

que ha d’entendre que en aquests moments és una mica

confusa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. No hi ha molt més a afegir. Jo ja he

explicat per què es mantenen aquests dos estudis. Li he de dir

que l’estudi que vostè va deixar encomanat a través del conveni

amb l’Institut d’Estudis Turístics per a l’any 2004, i tendrem

ocasió de parlar-ne en una propera pregunta, ens dóna com a

dades definitives un increment de la despesa turística del 3,3%,

i li he dit que les dades de la universitat en aquests moments no

estan tancades encara de manera definitiva.

Vostè em diu que hauríem de tenir un debat sobre aquests

temes, que hauríem de donar més informació. Jo li he de

recordar, Sr. Alomar, que les dades de la despesa turística del

2002 encara les esperam, no les va fer públiques vostè, i jo

estic en el mes de maig del 2005 i li estic donant les dades que

en dóna EGATUR del 2004, i li dic que tot d’una que pugui la

Conselleria d’Economia i Hisenda, que és la que ha encarregat

aquest estudi a la universitat, m’imagín que farà públiques les

dades de la despesa turística.

A mi no m’agradaria entrar en un ball de xifres, ni aquí ni

a la següent pregunta. Jo tenc en aquest moment la informació

que tenc, i és la informació que li facilit a vostè, i la informació

que tenc en aquests moments a mi m’indica que l’any 2004,

segons l’enquesta de despesa turística feta per l’empresa

adjudicatària del concurs de l’Institut d’Estudis Turístics per a

tota Espanya, diu que la despesa turística a les Illes Balears ha

crescut un 3,3%. Aquesta és l’única dada que jo li puc donar

avui. És cert que l’octubre, el novembre i el desembre hem

tengut un comportament molt positiu -octubre, novembre i

desembre del 2004- hem tengut un comportament turístic molt

positiu; però jo crec que això és important, jo crec que això

precisament respon un poquet al que deia el president l’altre dia

en el discurs que va fer en el fòrum de Nova Economia. És que

jo crec que precisament els creixements s’han de produir dins

aquests mesos, dins els mesos d’octubre, novembre i desembre,

i per tant, vestim-ho com vestim-ho, el conjunt de l’any 2004,

com li dic segons les dades d’EGATUR, registra un creixement

en positiu i ara hem d’esperar que la universitat doni les seves

dades definitives.

I jo no tenc cap inconvenient, contestant a allò darrer que

vostè em deia, a poder venir les vegades que siguin necessàries

aquí i donar explicacions de totes les dades que tenim i de tots

els indicadors turístics que tenim, com farem, per cert, a una

propera pregunta dins aquesta mateixa sessió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 2520/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a campanyes de promoció a televisió, ràdio i

premsa.

Passam a la següent pregunta, 2520, també formulada pel

Sr. Celestí Alomar, i és relativa a campanyes de promoció de

televisió, ràdio i premsa. Té vostè la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta, o

pràcticament la major part d’allò a què feia referència aquesta

pregunta, va ser objecte d’una pregunta a una sessió plenària de

fa poques setmanes, i per tant en aquest sentit allà es va debatre

i es va contestar, i per tant la retiraria, si a vostè li pareix.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar.

3) Pregunta RGE núm. 2521/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a indicadors turístics de l'any 2004.

I passam a la següent pregunta, que és la 2521, relativa a

indicadors turístics de l’any 2004. Té vostè la paraula, Sr.

Alomar.
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EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Conseller, aquesta pregunta ve arrel del fet que

vostè a una sessió plenària, em pareix que també era la de dia

8 de febrer, ens va dir que l’any 2004 hem començat un camí

de recuperació claríssim i tots els indicadors turístics, “i això és

una evidència -deia-, no es pot amagar”, tots els indicadors

turístics han millorat en relació a l’any 2003.

Ara mateix a la darrera pregunta -i em permetrà que li faci

simplement una referència- hem pogut constatar que

efectivament pareix ser que hi ha un indicador que no ha

millorat, que és la despesa en temporada alta, és a dir, pareix

ser que no ha millorat, que segons el que ens avançava vostè

ens deia que els mesos d’octubre, novembre i desembre en

relació..., serien els que compensarien i que haurien fet que

l’estudi de la universitat hauria canviat de signe. Per tant és clar

que la temporada alta, com ens deia, tenia uns elements

negatius que era disminució de despesa. Per tant ja era un

indicador que no era bo. De totes maneres li he de reconèixer

que em pareix molt bé, i l’aplaudesc i crec que ens hem de

felicitar tots, que els mesos d’octubre, novembre i desembre si

efectivament ha pujat la despesa turística ens hem de felicitar

tots.

Però jo quan li dic que ens asseguem, o que ens convoqui,

o que convoqui per aclarir, ho faig en el sentit que crec que

s’ha creat confusió, i no faré referència al passat, que crec que

ho podríem debatre però no estam debatent el que vàrem fer en

el govern anterior, estam debatent la situació actual. La situació

actual és una situació que el mateix president diu que és

preocupant, i si no és preocupant m’agradaria que m’aclarís en

quin sentit s’han de tenir en compte les paraules que va dir

l’altre dia el president de les Illes Balears quan deia que el

model turístic havia tocat sostre, és a dir, des del moment que

és preocupant resulta que tenim una confusió sobre xifres

perquè efectivament hi ha diferents estudis, però això (...), i a

més vostè té la tendència sempre a magnificar i a millorar o a

treure aquelles xifres que li són positives, i jo en aquest cas li

puc dir que, a part que la xifra que vostè ens ha dit que la

temporada alta del 2004 havia estat pitjor que la temporada alta

de 2003, jo li vull dir que l’estudi a què vostè referència

d’EGATUR resulta que no tots els indicadors són positius.

Nosaltres li hem dit algunes vegades que creim que estam

entrant en una fase de pèrdua de rendibilitat de les nostres

empreses, i moltes vegades li hem dit que estam entrant en una

fase de pèrdua de rendibilitat per persona que arriba a aquestes

illes, i si ens llegim tot l’estudi veurem que hi ha una xifra, i

convid qualsevol persona que hi hagi aquí dins que entri a la

pàgina web de l’Institut d’Estudis Turístics i cerqui la nota de

conjuntura de l’any 2004 i se’n vagi a la pàgina 7 de la pàgina

de conjuntura (...), (...) la comprovació exacta que estam

perdent rendibilitat per persona que arriba a aquestes illes. La

despesa mitjana per persona i viatge de l’any..., que s’informa

o que hi ha en aquest informe de conjuntura, diu que la despesa

mitjana són 907 euros, i aquests 907 euros representen una

disminució d’un 1,2% en relació a l’any anterior. Això es

publica a la pàgina 7 de l’informe de conjuntura que hi ha de

l’Institut d’Estudis Turístics i aquí posa “Encuesta de gasto

EGATUR”, és a dir, estam parlant del mateix.

Per tant, Sr. Flaquer, o Sr. Conseller, l’afirmació que va fer

vostè del fet que tots els indicadors eren positius aquí es

demostra que no són positius, que la rendibilitat per despesa i

per viatge de persona que arriba a les Illes Balears l’any 2004

en relació al 2003 va disminuir un 1,2% en euros constants. Per

tant m’agradaria si vostè creu convenient rectificar aquelles

paraules que ens deia en el ple de 8 de febrer, on deia que tots

els indicadors han estat positius, i avui mateix hem comprovat

que almanco dos indicadors tan importants com la rendibilitat

per viatge i per persona han disminuït i la despesa en

temporada alta també ha disminuït.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo el

primer de tot que m’agradaria deixar clar és que la pregunta i

el debat l’hem de centrar a la temporada o a l’any 2004, que és

a allò a què jo em vaig referir en el seu moment, i crec que

enllaçant precisament amb el que vostè em demana del discurs

del president, crec que precisament allò bo i del que hauríem

d’alegrar tots aquí és que tenim creixements precisament allà

on els hem de tenir, que és a la temporada baixa, i jo em

reafirm en les paraules que vaig dir en el seu moment i em

reafirm en dades. 

Vostè em mostra dades i jo també li puc mostrar les dades.

Miri, jo crec que si analitzam l’any 2004, i vaig ser molt

prudent, jo vaig haver de rebre moltes interpelAlacions, moltes

preguntes, moltes informacions durant tot l’any 2004 i a mi

sempre em varen escoltar el mateix discurs, sempre em varen

escoltar el mateix discurs: en acabar comptarem, i en acabar

farem balanç, i en acabar podrem dir com ha acabat l’any 2004.

I les dades del 2004 avui estan tancades, i no anem a mirar si

temporada baixa, si temporada alta. Jo crec que és positiu, a

més, crec que a més en dóna la raó a mi, crec que és positiu que

cresquem en temporada baixa i no tant en temporada alta.

Però les dades són els indicadors turístics més importants,

que són, primer, arribada de turistes, l’any 2004 vàrem tenir un

3,1% més de turistes que l’any 2003; segon, nombre d’estades,

l’any passat vàrem tenir un 2,2% més d’estades que el 2003,

vàrem tenir 109.683.863 estades, que són 1.570.368 estades

més que l’any 2003. Tercer criteri -hem vist el nombre de

turistes, hem vist el nombre d’estades- tercer criteri: despesa

turística segons EGATUR, 3,3% d’increment del 2004 en

relació al 2003, i fins i tot -jo no sé si ho tenc equivocat aquí-

per les dades que jo tenc de la despesa mitja de persona i dia

l’any passat en relació al 2003 són de 83,14 euros, és a dir, un

1,1% més que el 2003. Aquestes són les dades que jo tenc. I si

a més anam a un tema important com és l’ocupació laboral, en

el sector de l’hostalatge i de la restauració l’any passat vàrem

créixer en creació de llocs de feina en relació al 2003 un 0,3%.
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Per tant jo m’he de reafirmar en el que vaig dir, insistesc, al

final de la temporada turística, quan vaig fer una roda de

premsa i vaig dir que tots els indicadors turístics confirmaven

claríssimament un camí de recuperació de la nostra principal

indústria. No fa falta que ens remuntem a com estàvem el 2002

i a com estàvem el 2001, amb tots els indicadors en negatiu, i

això és el que jo estic dient i està dient el Govern de les Illes

Balears: que el 2003 es comença un lleu procés de recuperació,

que el 2004 es consolida aquest procés de recuperació, i si vol

podem parlar del 2005, on l’acumulat gener-març, és cert que

temporada santa inclosa, registra increments de prop del 15%

en l’arribada de turistes i del 19,7% en la despesa turística; cert

és que hi haurem de ficar el mes d’abril que segurament ens

davallarà, perquè Setmana Santa va caure dins el mes de març.

I li puc llegir, també d’una d’aquestes pàgines que vostè

comenta, el que comenta l’Institut d’Estudis Turístics, que diu,

quan parla de l’any 2005, “Baleares, cuya importancia va

ganando peso a medida que avanza el año”, i diu que

registrarà previsiblement una davallada durant el mes d’abril

com a conseqüència de la Setmana Santa “tras más de siete

meses de crecimientos ininterrumpidos”; set mesos de

creixement ininterromput, que serien març, febrer, gener,

desembre, novembre, octubre i setembre, que són els mesos que

ens interessen, a més; de setembre al mes de març, de setembre

del 2004 a març del 2005 estam creixent en tots els indicadors

turístics, i jo crec que això és positiu. 

I quan el president diu que hem tocat sòtil, i parla del que

va parlar en el discurs del fòrum de Nova Economia, jo crec

que el que està dient és una realitat que tots coneixem, i és que

el creixement no pot ser ja més en quantitat, que ha de ser en

qualitat, que el creixement ha de ser precisament en aquests

mesos a què faig referència de temporada baixa, que són les

xifres que en aquest moment jo li estic aportant, i que el

creixement de la qualitat necessita mesures que en aquests

moments el Govern està posant en marxa; el Govern està

posant en marxa mesures que creim que van cap a la qualitat,

com pot ser per exemple el Pla de qualitat integral que afecta

empreses privades però que també afecta l’Administració

pública i sobretot els municipis; s’està posant en marxa, amb

tota la colAlaboració, i ho vull destacar, del ministeri de

l’administració socialista, del Pla Renove de la Platja de Palma;

s’està posant en marxa i en aquests moments estam començant

a consensuar i aviat podrem donar ja notícies més certes i

definitives, un nou pla de modernització permanent de l’oferta

turística d’allotjament com a desenvolupament de la Llei

general turística perquè entenem que hem de créixer en qualitat

de l’oferta que tenim, i estam sobretot apostant per la

diversificació i la segmentació del mercat, i ho estam fent en

temes com pot ser per exemple el palau de congressos, que ha

rebut una empenta definitiva després de molts d’anys per part

d’aquest govern; amb la continuació de projectes que vostè va

posar en marxa i que jo sempre he lloat i que continuam, com

són les xarxes i els itineraris culturals guiats, no només a Palma

sinó que ho hem estès a altres llocs de Mallorca i també a

Menorca i a Eivissa; amb la xarxa cicloturística que en aquests

moments s’ha començat a Mallorca i que implantarem a partir

d’enguany a Menorca i a Eivissa, i creim que aquest és el camí,

el camí d’intentar apostar per nous (...) de mercat, per nous

segments, per la diversificació. 

I el president, quan es refereix al fet que hem tocat sostre,

es refereix al fet que efectivament dins els mesos de juliol i

agost i dins el segment del turisme de sol i platja és evident que

hem tocat sostre; però nosaltres avui, de manera orgullosa, si

em permet l’expressió, podem venir aquí a dir que de setembre

a març, com diu FRONTUR, com diu l’Institut d’Estudis

Turístics, estam registrant creixements ininterromputs propers

al 15%, i en la despesa, insistesc, gener a març, 19,7%.

En conseqüència, quan vostè em fa la pregunta, que la

pregunta concreta que vostè em fa -i perdoni que m’hagi

dispersat un poc-, la pregunta concreta que vostè em fa és si em

mantenc en l’opinió que els indicadors turístics, els principals

indicadors turístics d’aquesta comunitat autònoma s’estan

recuperant, jo li he dir rotundament que sí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Tanta sort que el Sr.

Conseller ha reconegut que s’havia enrotllat una mica. Quan un

s’enrotlla tant és perquè a vegades no vol entrar en el bessó de

la qüestió que li han plantejat, i vostè no hi ha entrat, vostè no

ha entrat en el bessó de la qüestió.

Aquí efectivament hi pot haver xifres que hagin augmentat,

que la immensa majoria ha augmentat; jo no li ho neg, és a dir,

ha augmentat un 1,7% l’arribada de turistes el 2004, d’acord,

correcte, donem-ho per bo, que és el que diu..., 3,3, és a dir,

l’1,7% és la despesa; donem per bones les dues xifres. Però el

mateix estudi que dóna aquestes dues xifres en dóna una altra

i jo li dic que és preocupant, i vostè pareix que l’amaga. Si a

vostè no el preocupa la pèrdua de rendibilitat de la nostra

indústria turística, miri, crec que va equivocat. Hi ha una xifra

que és eloqüent i contundent, està a la pàgina 7, que és gasto

medio por persona, viatge, 907 euros, -1,2% el 2004; el 2004

la despesa mitjana per persona-viatge ha baixat. Per tant vol dir

que per produir el mateix ha de venir més gent; venir més gent

vol dir més fems, més energia, més etcètera, etcètera, etcètera.

Si vostè creu que això és una bona estratègia digui-ho, perfecte.

Jo crec que és una estratègia equivocada. Però si vostè no dóna

importància a aquesta xifra que és que s’ha perdut rendibilitat

per persona en la despesa mitjana per persona i viatge, i no

dóna importància a la xifra que ens donava abans, que és que

s’ha perdut rendibilitat o despesa a la temporada alta, no em pot

parlar de qualitat, és a dir, no és dir menys quantitat i que

augmenti el nombre de viatges i dir més qualitat i que

disminueixi la rendibilitat per persona; estan en una

contradicció, no poden fer el discurs de més qualitat menys

quantitat quan la realitat ens demostra que està passant el

contrari: arriba més gent, gasta menys, té menys rendibilitat per

persona, i per tant vol dir que la nostra màquina va més

accelerada, l’hem d’accelerar molt més del que la teníem

accelerada abans. Això és la negació de la política de la

qualitat, és la negació de la política de la qualitat del que està

passant.
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I no em vengui amb tots els discursos del que fa. Em pareix

molt bé i correcte, i serà correcte el que fa, però no serà

suficient perquè els resultats són aquests: la rendibilitat per

persona, per viatge per cada una de les persones que ve, ha

disminuït un 1,2%, i vostè mateix avui ens acaba de reconèixer

que ha disminuït la despesa en temporada alta. Això són xifres

suficientment preocupants per fer una revisió profunda, i són

xifres que no ens poden permetre de forma alegre venir dient

que volem menys quantitat i més qualitat, perquè la realitat avui

per avui és que el camí pel qual ens han conduït vostès és el

contrari. 

Per tant la meva pregunta, de totes maneres, era si es

mantenia tots els indicadors. Una, estava equivocat vostè quan

va dir que tots els indicadors eren positius, estava equivocat

perquè hi havia indicadors importantíssims com és la

rendibilitat que no era així; a més la Cambra de Comerç ho

corrobora, Exceltur ho corrobora, que la rendibilitat de les

empreses ha disminuït en temporada alta, és a dir, això ho

corrobora, i jo li donaré un consell: em pareix molt bé que les

xifres siguin un 15%, em pareix molt bé que siguin un 15%,

però m’agradaria que escoltàs el que opinen els empresaris, no

només els d’allotjaments, sinó tots els empresaris, quan vostè

diu que ha crescut un 15 i un 19%; m’agradaria que els

escoltàs. 

No crec que aquesta xifri sigui el que realment representa

la sensibilitat que hi ha al carrer, la sensibilitat que hi ha al

carrer és molt diferent, i la sensibilitat que hi ha al carrer està

molt més pròxima a aquesta pèrdua de rendibilitat, està molt

més pròxima al fet que la temporada alta ha baixat i està molt

més pròxima al fet que la situació no és tan pròspera ni molt

manco com vostès la volen fer veure. Si vostès no volen veure

la realitat jo no sé què és el que volen amagar, no ho sé, però és

molt preocupant que a mitjan legislatura no es vulguin tenir en

compte aquestes dades, no es vulgui tenir en compte això i no

es vulgui afrontar que estam en un moment complicat, i el

moment complicat no és si arriben o no més turistes, sinó que

és la rendibilitat de les nostres empreses i la rendibilitat de cada

una de la despesa per persona i viatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Miri, jo precisament em caracteritz

per ser una persona que escolta. No sé si tots els que estam aquí

asseguts i tots els que estam intervenint avui aquí podem

presumir del mateix. Jo crec que som una persona que m’assec

amb la gent, que escolt i dialog, i jo no vull entrar en una

polèmica passada amb vostè, ni en debats agres perquè crec

que no és el moment, però si qualcú no va escoltar la veu del

sector turístic no vaig ser precisament jo. Vostè sabrà a qui em

referesc. Jo sí que escolt, i sí que m’assec i procur anar per les

zones turístiques i procur escoltar el que la gent diu i les

preocupacions i les inquietuds que té.

Miri, ara fa dos anys, o ahir mateix va fer dos anys, hi va

haver unes eleccions autonòmiques en aquestes illes, i com a

conseqüència d’aquestes eleccions el Partit Popular va accedir

al Govern, i en el meu cas vaig tenir la responsabilitat

d’assumir la Conselleria de Turisme, i em vaig trobar uns

indicadors turístics, Sr. Alomar, això supòs que ho confirmarà

i no ho negarà, en picat tots, tots, no n’hi havia ni un positiu;

baixava el nombre de turistes, baixava l’estada mitjana, baixava

l’ocupació, baixava la despesa turística, baixava la despesa per

persona i dia, etc. Aquesta era la situació amb la qual jo vaig

arribar a la Conselleria de Turisme. 

Avui estam a l’equador de la legislatura. Jo el que cerc és

credibilitat dins aquesta comissió, cerc sobretot credibilitat, i la

credibilitat a vegades és objectiva i és freda, la demostren les

xifres, i allò cert és que hem arribat a l’equador de la legislatura

i ens queden dos anys de continuar fent feina i, Sr. Alomar, li

agradi o no li agradi hem invertit la tendència. Avui ja no

davalla el nombre de turistes que arriben, avui ja no davallen

les ocupacions, i avui ja no davalla la despesa turística, li

agradi o no li agradi, i aquesta és la situació.

A partir d’aquí, per què s’ha produït tot això? Bé, jo crec

que s’ha produït perquè s’ha fet una feina; s’ha recuperat una

imatge en els mercats emissors, que em perdonarà que li ho

digui i jo no vull tornar entrar en aquests debats, i en aquestes

polèmiques, i en aquestes discussions, crec que se li va fer molt

de mal, a la imatge en els mercats emissors, crec honestament

que se li va fer molt mal; crec que hem recuperat aquesta

imatge, especialment a un mercat que es va veure molt

perjudicat com va ser el mercat alemany. Hem recuperat, com

li dic, el nombre de turistes, hem recuperat la despesa turística,

hem recuperat les ocupacions, i això són els fets i això és la

realitat.

Per tant jo no és que vulgui en aquest cas dir-li que tenc un

debat guanyat, és que és un debat de fets i és un debat objectiu.

Que a mi em preocupa el futur?, clar que em preocupa. Que a

mi em preocupa la rendibilitat de les empreses?, clar que em

preocupa. Aquí hi ha mitjans de comunicació presents en

aquesta comissió que sabem que en moltíssimes d’ocasions

m’he referit als dos grans problemes que jo crec que té en

aquests moments el turisme en aquesta comunitat, que és la

rendibilitat de les empreses, la batalla del preu, intentar no

cedir a la batalla del preu, que crec que no la podrem guanyar

mai, i el segon gran problema és l’estacionalitat del nostre

negoci, i estam intentant treballar. Vostè em diu que li he

amollat un discurs i un rotlle del que estic fent; no, no, li he

intentat explicar què és el que volem fer per intentar corregir

aquests dos problemes, i creim que la solució passa

necessàriament per la qualitat i per la diversificació, qualitat i

diversificació que jo li he intentat explicar amb un conjunt de

mesures que el Govern, la Conselleria de Turisme, està

intentant desenvolupar durant aquests dos anys.

Però Sr. Alomar, ho podrem pintar de gris, de groc, de verd,

de blau o de vermell, ho podrem pintar de mil maneres, però el

que no podrem negar és que l’any 2003, ara fa dos anys, tots els

indicadors turístics d’aquestes illes, tots, disminuïen, tots, i

enguany, dos anys després, estan invertint la tendència.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 2522/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a compra de la targeta verda.

I passam a la pregunta 2522/05, relativa a compra de la

targeta verda, que formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.

Té vostè la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores

diputades, Sr. Conseller, no sé de quin color ho hem de pintar,

però ho ha pintat de verd; ho ha pintat de verd perquè si el que

vostè pretén és augmentar la seva credibilitat a través de

propostes com la targeta verda ja li vàrem dir l’altre dia que

l’acompanyarem amb preguntes, amb proposicions, amb tota la

tranquilAlitat del món l’acompanyarem en aquest camí que vostè

ha emprès, que és un camí d’agonia, amb aquest projecte de la

targeta verda, que no sabem exactament el que vol amagar.

A la darrera compareixença, compareixença no, preguntes,

perquè vostè -li ho record- encara no ha comparegut mai, no

s’ha dignat a comparèixer en el Parlament per explicar la

targeta verda, però amb les preguntes que li vàrem fer a la

passada comissió ja vàrem veure que de targeta verda era

exactament la meitat, mitja targeta verda, el 50% se n’anava en

despeses, és a dir, la varen xapar per la meitat. 

Avui va en un altre sentit. Una vegada ja xapada la targeta

verda i amb 300.000 unitats, que va ser el que vostè va dir que

hi hauria, que ens posa en uns ingressos d’1,5 milions d’euros

potencials, ara ens preocupa una altra qüestió i li volem fer una

pregunta molt concreta d’aquesta altra qüestió que ens

preocupa. Hem llegit a la premsa que el gerent de la fundació

ha anat a Berlín a intentar que els majoristes de viatges

comercialitzin la targeta verda. Hem llegit també a la premsa

que varen anar a Anglaterra, que els majoristes

comercialitzassin la targeta verda. Hem llegit a la premsa també

que tornant de Berlín els majoristes pareixia que no estaven

molt disposats a comercialitzar aquesta targeta verda. I hem

llegit a la premsa també que alguns majoristes britànics

desconfien del projecte..., ho sent molt, el titular posava el

projecte substitutiu de l’ecotaxa; ja sé que no ho és, per tant era

una equivocació d’aquest diari.

Per tant la nostra pregunta és per què els majoristes de

viatges pareix ser que no hi ha una resposta positiva quan

vostès els proposen que comercialitzin la targeta verda.

Nosaltres li vàrem dir ja l’altre dia, en el darrer ple, em

pareix, o a l’anterior, que vostès, a part que la targeta verda és

un producte que creim que és dèbil, vostès estan utilitzant un

sistema de comercialització que no és l’adequat. Vostès volen

arribar al client de majorista de viatges, perquè si no, no anirien

a Alemanya i a Anglaterra a cercar aquests clients, vostès volen

arribat al client que ve amb un paquet de majorista, que és més

del 50% dels clients que arriben a les Illes, i en canvi jo crec

que el majorista aquí on fa negoci no és amb la venda de la

targeta verda, sinó que fa negoci amb la venda d’excursions.

Vostès li ofereixen una targeta verda per anar, per exemple, a

la catedral, com publicava un mitjà de comunicació fa una sèrie

de dies, i li costa 3 euros, pos per exemple, i en canvi el mateix

majorista a través d’anar-hi amb un paquet l’hi ofereix a 2,70;

és a dir, vostè ofereix als clients de majoristes un producte de

targeta verda que resulta que és més car que el mateix producte

que ven el majorista. 

Per tant això vol dir que crec que no anirà bé, i entenem que

els majoristes de viatges, ja que vostè escolta tant la gent, que

jo crec que escolta més uns que els altres, els majoristes pareix

ser que li estan donant un copet a l’esquena i li diuen “sí, sí,

vagi endavant”, però a l’hora de la realitat pareix ser que no hi

ha venda. La nostra suposició és que vostè està utilitzant un

canal de comercialització inadequat i ha elegit un client

potencial inadequat, la qual cosa no vol dir que no hi hagi un

client potencial adequat, és a dir, el canal de comercialització

escollit per vostè és inadequat i el client no creim que sigui el

més adequat, perquè ja li dic que el mateix producte que vostè

li ofereix el majorista li dóna a preu més baix.

Voldríem saber si aquesta sospita que tenc en aquests

moments és encertada o no és encertada.  Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Turisme, per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me

permetran que abans d’entrar a la resposta sí que almanco

matisi el Sr. Alomar amb una qüestió, quan diu que jo no he

tengut la delicadesa de venir a informar el Parlament d’aquest

projecte. He comparegut tantes vegades com se m’ha solAlicitat

amb interpelAlació en el plenari, amb preguntes a la comissió i

amb preguntes al ple. I jo li deman, Sr. Alomar, i a altres

diputats que veig que ara arriben i formaven part del seu

govern, en el seu dia, jo me deman: quan va venir vostè aquí a

explicar l’impost turístic voluntàriament? Quan va venir vostè

a explicar aquí l’ecotaxa? No va haver de ser el portaveu, en

aquell cas, que era jo mateix, qui li havia de demanar en

comissió i en plenari, amb interpelAlacions, tot el que

m’interessava conèixer i saber de l’ecotaxa? Per favor, no

prediqui el que vostè no ha fet fa molt poc, perquè

afortunadament la memòria és perenne, continua i la gent

coneix perfectament tot el que ha passat fa tres o quatre anys.

I per tant, sempre que se m’han demanat coses de la targeta

verda, he vengut i les he contestat; i vostè mai no va demanar

una compareixença parlamentària per explicar l’impost turístic,

mai; va venir un dia, va presentar un projecte de llei, quan ja el

tenia decidit, sense venir mai aquí a consultar ningú ni a parlar

amb ningú sobre aquest projecte.

Miri, la pregunta concreta que vostè me fa és per quina raó

els majoristes de viatges alemanys han desestimat la compra de

la targeta verda? Després ha divagat amb moltes més coses. No

és que l’hagin desestimada, és que no l’han de comprar els

majoristes de viatges, és que està equivocat, és que qui l’ha de
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comprar és el client, el turista, el visitant. Als majoristes de

viatges el que els hem demanat, i hem trobat predisposició total

i absoluta amb tots, al que ens han d’ajudar és a comercialitzar

aquesta targeta, però no a comprar-la, qui l’ha de comprar és el

turista.

I vostè me diu que només ens hem fixat amb el turista de

paquet. No és ver, tenim contactes amb els majoristes de

viatges, però tenim contactes, com després parlarem també,

més endavant, amb altres punts que entenem que poden arribar

al client o al visitant, com són els hotels, a través de les seves

recepcions, per a aquells turistes que venguin via directa i no

via majorista de viatges; o com puguin ser els cotxes de lloguer,

si és que hi ha persones que també arriben a l’aeroport i lloguen

un cotxe.

I per tant, a la seva pregunta concreta, per què han

desestimat la compra de la targeta verda? Perquè no són ells els

que l’han de comprar, punt número 1.

A la segona pregunta que ha fet, arrel d’aquesta, que és si

ens suporten o no en aquest sentit; li he de dir que hem trobat

la màxima predisposició de tots els majoristes de viatges amb

els quals hem contactat quant a la comercialització. I en aquests

moments es fan cursets de formació amb els guies de les

agències de viatges, amb els recepcionistes dels hotels; es

mantenen contactes també amb els cotxes de lloguer,

precisament per poder donar suport al màxim a aquesta

comercialització.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Torn de rèplica, té la paraula el Sr. ...,

perdó, gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no sé si vostè

el que pretén és venir aquí i riure-se’n, no diré dels diputats,

però d’aquest, perquè és molt dur haver d’aguantar que vostè

ha vengut a explicar la targeta verda aquí. Li hem hagut de

treure amb fòrceps la informació de la targeta verda, amb

fòrceps, li hem hagut de fer cesàries, contínues cesàries perquè

vostè ens donàs un mínim d’informació; no ha tengut el

respecte ni la delicadesa cap aquest Parlament a venir-nos a

explicar. Nosaltres li hem preguntat i li seguesc dient: i li

seguirem preguntant amb tota la tranquilAlitat del món, perquè

vostè ha agafat el camí que ha volgut, que sé cert que va al

fracàs, al precipici, i l’acompanyarem amb tota la tranquilAlitat,

que és el que ens demanava l’altre dia.

Però el que realment és inaudit, que després de no sé

quantes legislatures de vostè ser parlamentari, me vengui i

digui que una llei no s’ha explicat al Parlament; una llei com és

l’impost turístic, amb tot el nom llarg que duia, va entrar, es va

aprovar el projecte pel Govern, va entrar en aquest Parlament,

va tenir tot el procés parlamentari d’aquest Parlament, varen

intervenir vostè i tots els portaveus que varen voler, en

ponència, en comissió, en ple, i me diu que no s’ha explicat

l’ecotaxa en aquest Parlament. Però com tenir vostè, com pot

venir al Parlament i posar en dubte que un procés parlamentari,

a través de ponència i comissió, no és vàlid, com pot venir! Per

fer propaganda, perquè vostè aquí avui ha vengut a fer

propaganda i no entrar a cap problema. Però és que és inaudit

que vostè pugui dir que un procés d’un debat dins un parlament

no és procés d’informació, no és un procés de debat; vostès que

tenen el Parlament com una cambra o una institució de segona?

Sí, fer una llei és important i aquí s’ha fet la llei, coneguda com

ecotaxa, va passar per aquí i va ser tot un procés de debat dins

el Parlament, miri si el varen informar, és una llei producte

d’aquest Parlament, miri si n’està informat aquest Parlament

d’aquesta llei.

De totes maneres, el que li deia, miri, la pregunta era els

majoristes de viatges alemanys, podríem fer-ho extensiu als

anglesos, i la meva pregunta a la meva explicació li he dit que

li he donat una raó de per què no la compraven; tal vegada

l’incorrecte era aquesta utilització que es va fer de la paraula la

compren els majoristes de viatges, però jo a la meva explicació

li he explicat perfectament per què no la comercialitzen els

majoristes de viatges? I jo estic convençut que no la

comercialitzen perquè vostè els ofereix un producte que és,

vostè els vol anar a fer la competència dins casa seva i això és

de molt llests. És a dir, vol que venguin una targeta en què ells

donen uns descomptes, per exemple, a museus o que gastin deu

euros amb una targeta, quan a ells els interessa, perquè és part

del seu negoci, que aquests deu euros les comprin amb una

excursió. I vostè utilitza un canal de comercialització, i això el

que li he dit, un canal de comercialització equivocat. I vostè és

l’únic canal de comercialització que té, perquè no té muntat

altre canal de comercialització; i si només utilitza aquest canal

de comercialització, la targeta verda està abocada al fracàs,

perquè qui li ha de vendre la targeta verda és venedor d’un altre

producte diferent.

I jo en tenc cap dubte que els majoristes de viatges a vostè

li diuen que molt bé, perquè ja li he dit abans, jo crec que vostè

ha escoltat més a uns que als altres, i als que ha escoltat més és

als majoristes de viatges; i a mi me dóna la impressió que els

majoristes de viatges no són molt sincers amb vostès, no són

molt sincers. I me pareix que valdria la pena que vostè revisàs

aquesta relació amb els majoristes de viatges, perquè en aquest

moment, en relació amb l’ecotaxa, perdó, en relació amb la

targeta verda, si és cert que li diuen que va bé, l’estan

enganyant, l’estan enganyant perquè el que realment fan els

majoristes de viatges és vendre el seu producte, que són les

excursions i no la targeta verda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Per tancar, en torn de contrarèplica, té

la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo li

pregaria, Sr. Alomar, que no mal interpreti el que dic i no

aprofiti el que dic per fer-nos un discurs sobre el que és un

Parlament i el que representa una cambra. Jo he estat el primer
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que li he dit a la meva mateixa intervenció que varen dur una

llei aquí, amb tot el que això representa; però també li he dit,

que és el que li he comentat abans, que de debat previ i

d’explicació prèvia del que era això abans de dur la llei aquí,

zero, com diuen avui en dia, zapatero. A vostè el vàrem haver

de convocar aquí moltíssimes de vegades a comissions i a

plenaris que ens explicàs a què consistia l’impost que pareixia

que volien crear. Naturalment, només faltaria, que haguessin

volgut vostès crear un impost i s’haguessin botat el Parlament,

només faltaria; només faltaria que el s’haguessin botat, però no

mal interpreti les meves paraules. Jo el que li he dit és que

vostès varen venir aquí amb la llei, de debat previ en aquest

Parlament, d’explicació prèvia als diputats de l’oposició del

que això representava, res de res de res. I no me digui que si

han tret amb fòrceps i si ha hagut de fer una cesària, perquè jo

he vengut aquí, a aquest Parlament, a petició seva, a preguntes

seves, a interpelAlacions en el ple, però també les meves

compareixences, a les meves compareixences en els

pressuposts he explicat aquest projecte, l’he explicat. I per tant

no té per què dir-me el que hem fet i el que no hem fet, i és un

projecte que vostè, per altra banda, coneix sobradament.

Diu que m’acompanyarà fins al fracàs; bé, i que m’anirà

acompanyant, perfecte, vostè i jo sap que tenim un cafè apostat

i veurem si arribam o no a aquestes 300.000 targetes, allà on

vostè me deia que ni tan sols arribaríem.

Me diu que el canal de comercialització dels majoristes de

viatges és un canal únic i equivocat, i jo li he de replicar que

no, en els dos sentits: no és, Sr. Alomar, no és l’únic canal de

comercialització, ja li he dit abans que les targetes les

comercialitzam també a través dels hotels i a través de les

recepcions i amb els cotxes de lloguer, i per tant no és l’únic

canal de comercialització i no crec que sigui un canal de

comercialització equivocat. Jo crec que el flux turístic que

arriba a través de paquet organitzat, a través de majorista de

viatges, mereix i requereix d’una atenció especial, i per tant és

important que puguem mantenir contactes amb ells perquè ens

puguin ajudar a la comercialització.

I vostè, me perdoni, ha acabat dient que els majoristes de

viatges no són sincers amb jo. Bé, jo no ho sé, jo crec que sí, jo

crec que hi ha una relació franca de colAlaboració, de diàleg, de

cooperació; crec que és important cuidar els dos fluxos que en

aquests moments arriben a les Illes Balears, els organitzats a

través de majoristes de viatges i els directes, i jo pens que sí

que ho són sincers, pens, pens, me puc equivocar perquè som

humans. Ara, qui no va sincer amb els majoristes de viatges va

ser vostè; qui no va ser sincer amb els majoristes de viatges,

que els va convocar aquí, després d’una ITB, amb el president

i varen haver de sortir per la porta falsa del Consolat de Mar

varen ser vostès i els enganyaren de cap a peus quan, després

d’una ITB, a l’any 2001, que ho record, a l’any 2000, els

convocaren aquí a una reunió quasi secreta per ajornar

l’ecotaxa, i així els prometeren la pròpia ITB, els varen fer

venir aquí i els varen decebre les seves expectatives, amb la

qual cosa, jo no sé, insistesc, si els majoristes de viatges són o

no sincers amb jo, qui no ho va ser amb ells varen ser vostès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 3306/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a pla de viabilitat econòmic i financer de

la targeta verda.

I passam a la següent pregunta, la 3306/05, Pla de viabilitat

econòmica i financera de la targeta verda, que formula l’Hble.

Diputada Sra. Patrícia Abascal.

Té vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras diputadas, señores

diputados. Sr. Conseller, la verdad es que estos días he estado

repasando todos los Diarios de Sesiones y la prensa sobre el

tema de tarjeta verde, y tengo que reconocerle una cosa, que

tiene gran capacidad de evasión a la hora de responder, incluso,

así de claro, o sea para poder saber exactamente ideas concretas

sobre el tema de la tarjeta verde la verdad que había que buscar

muy entre las palabras para ver si conseguíamos obtener

información. Usted todo el tiempo habla de que es un proyecto

de futuro, un proyecto al que se irán incorporando

determinadas atribuciones y ventajas, que se irá haciendo y tal;

pero cuando se le han hecho preguntas, que tendrían que ser

respuestas concretas, incluso cifras, pues usted no las ha dado,

o bien porque no las tiene o bien porque no quiere darlas.

Con respecto al Plan de viabilidad económica, en marzo de

..., a ver que le digo exactamente la fecha, en marzo de 2004,

usted comentó que no había un Plan de viabilidad, que no había

un Plan de viabilidad, incluso que se estaba haciendo trabajo a

nivel de Gobierno con los diferentes cargos de las consellerias

y que también había consultas, charlas y asesoramientos de

muchos funcionarios de las consellerias sobre estos temas, pero

que no se había llevado a cabo un Plan de viabilidad.

Sr. Conseller, sinceramente, a mi me sorprende, desde el

punto de vista, y quiero que me confirme ahora en su respuesta,

si efectivamente no se ha llevado a cabo un Plan de viabilidad,

porque sacar adelante un proyecto, que se supone que es el gran

proyecto del Govern balear en materia de turismo para recaudar

fondos medioambientales y no realizar un Plan de viabilidad,

no me lo acabo de creer. Se lo digo sinceramente, porque yo no

me imagino ningún otro sector que quiera lanzar un producto

en donde no haga un estudio de mercado, en donde no vea las

previsiones, en donde no se lleve a cabo un cálculo del coste

fijo y coste variable que va a suponer ese producto, hacia

dónde hay que dirigirlo, qué vías de comercialización hay

tener. Es decir, una serie de preguntas que única y

exclusivamente a través de un plan de viabilidad se responden

y aún así con la posibilidad de que dicho producto no pueda

llegar al mercado en condiciones, no pueda ser aceptado y sea

rechazado.

Por lo tanto Sr. Conseller, mi pregunta, insisto, es más por

realmente decir, ¿se han atrevido ustedes a sacar un producto,

como puede ser la tarjeta verde, sin llevar a cabo un Plan de

viabilidad económico-financiero? Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Quan vàrem posar en marxa aquest

projecte, no només el Govern, sinó les principals entitats

financeres, vàrem començar a fer feina en la necessitat de

desenvolupar instruments que poguessin generar recursos, no

recaptar, generar recursos. Jo la paraula recaptar la deix per als

temes impositius. Insistesc que el més important d’aquesta

targeta i aquesta fundació és el seu caire de conscienciació, de

sensibilització, més que el seu caire recaptatori, a pesar de què

vostès insisteixen en el tema recaptatori. A partir d’aquí,

insistesc, les conselleries, les entitats financeres, totes les

persones que han participat, han anat elaborant un projecte que

és el de la targeta verda, ha estudiat quin cost té la seva

fabricació, ha estudiat què pot representar la seva promoció

mínima que puguem fer en campanyes de publicitat, etcètera.

I aquest és el Pla de viabilitat que existeix.

Però si la pregunta és si hem encarregat a alguna empresa

qualque Pla de viabilitat econòmic-financer? No, ha estat la

pròpia fundació, amb els seus propis instruments i els seus

propis mecanismes, els seus patrons i tots els actius personals

que tenen aquests patrons, ja siguin les conselleries o les

entitats financeres, la que ha estudiat els aspectes econòmics i

financers d’aquest instrument. Jo crec que li he contestat. Ara

si vostè me demana, han encomanat a una consultora, a una

auditoria un Pla de viabilitat? No, això no. Ara naturalment

hem estudiat què ens costa fer la targeta, què ens costa fer el

parc de benvinguda, que en podem treure de cada una d’elles,

quina estimació més o manco feim de venda. Hem detectat

quina és la principal predisposició dels principals operadors

turístics en relació a la mateixa, companyies de viatges, cotxes

de lloguer, majoristes de viatges, tot això ho hem fet, per

descomptat que ho hem fet.

Ara un Pla de viabilitat econòmic-financer, tal i com

s’entén, o com jo he volgut entendre allò que vostè me

demanava a una pregunta escrita en el seu dia, no s’ha

encomanat a cap consultora.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de contrarèplica Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, el hecho de hacer un

Plan de viabilidad no tiene porque darse a una consultora para

que lo realice, existen técnicos dentro y supongo que técnicos

muy buenos que puedan llevar a cabo el Plan de viabilidad,

pero se tiene que hacer. Yo no puedo entender Sr. Conseller,

por qué se ha decidido que el precio sea de 10 euros, por qué

se ha decidido que se tenga que pagar una comisión de 2 euros

a las personas que la vendan, por qué se ha decidido que dure

10 días para los turistas. Todo esto tiene que venir basado en

una serie de estudios de mercado que se lleve a cabo.

Sinceramente, sino lo vería un suicidio directamente, decir:

hala! Vamos a lanzar una tarjeta, un producto que se supone...,

insisto, el más importante, pero eso es un Plan de viabilidad,

sinceramente. A mi me da igual si se ha pagado fuera, o se ha

hecho dentro, pero es un Plan de viabilidad.

Por lo tanto, existe y si existe ese Plan de viabilidad, existen

esta serie de previsiones debe de estar recogido en un

documento, o se han ido haciendo en plan de..., bueno, ahora

hacemos una previsión de una cosa, ahora hacemos una

previsión. Se lo digo porque en el caso de que exista un

documento en donde se recojan todos estos pasos que se han

seguido para poder llevar a cabo la presentación y puesta en

marcha de esta tarjeta verde, pues a nuestro grupo le gustaría

poder tener copia de ello, simplemente para ver desde qué base

y desde qué punto se ha podido estudiar pues todos los

mecanismos oportunos para que la tarjeta verde en el día de

hoy esté a la venta en Mallorca, que eso es otro aspecto,

exclusivamente en Mallorca, dejando a las islas de Ibiza,

Formentera y Menorca sin venta de tarjeta verde.

Sr. Conseller, hoy, 24, 25 de mayo, la tarjeta verde no está

a la venta en las islas de Menorca, de Ibiza y de Formentera.

Por lo tanto, se suponía que iba a entrar en vigor el 1 de mayo,

el 15 en un principio, el 15 de abril, luego se retrasó al 1 de

mayo, y llegó un momento en que el 1 de mayo llegó a las islas

de Ibiza, Menorca y Formentera y no había tarjeta verde y se ha

pospuesto su venta, si ni tan siquiera decir en qué fecha se

puede vender. Eso, Sr. Conseller, a mi entender, es falta de

previsión. Y dentro de ese Plan de viabilidad tendría que

haberse estimado que si se iba a poner en marcha el 1 de mayo

era para hacerlo en todas las islas, en todas, y si no es uno de

los errores que ese plan de viabilidad tendría que ahora mismo

rectificar; porque, si no se corrige, que no se ha corregido,

puesto que la tarjeta verde sigue sin venderse en las islas,

menos en Mallorca, entiendo que aquí ya hay un error de bulto.

Y me gustaría, Sr. Conseller, pues que si existe copia, como

he dicho, de ese Plan de viabilidad, aunque sea de los estudios

previos de lo que se ha hecho, se nos dé copia. Y que, además,

bueno, asuman el error que ha supuesto que la tarjeta verde no

se esté vendiendo hoy en día en las islas de Menorca, de Ibiza

y de Formentera.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per tancar aquest torn de

contrarèplica, té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per

insistir que tots aquests estudis interns s’han fet, jo no sé si

estan plasmats o no o recollits en un document, si hi estan no

tenc cap inconvenient en oferir-los i en donar-n’hi còpia, però

el que sí és evident és que tot això que vostè comenta s’ha fet.

I en relació amb el tema de Menorca, d’Eivissa i

Formentera, miri, nosaltres hem començat, la Fundació ha
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començat els contactes primerament amb les principals cadenes

hoteleres; després anirem associació per associació, empresa

particular per empresa particular, per anar fent els dipòsits

corresponents de targetes, per tenir als establiments. I jo no sé

si en aquest moment, segons les meves notícies d’avui de matí,

que he parlat amb el gerent de la Fundació, n’hi ha ja a

Menorca i a Eivissa a determinades cadenes hoteleres.

Però bé, parlam Sra. Abascal de coses bastant més serioses

que aquestes, parlam d’un projecte del qual jo els venc

demanant des del primer moment un marge de confiança i que

necessita arrancar. I que neix, insistesc, de la voluntarietat, que

clar, jo comprenc la dificultat que tenen vostès de vegades a

entendre això; l’ecotaxa s’aplicava des del primer dia, per

descomptat, per descomptat que sí, perquè era un impost i

d’obligat compliment. Però això és una cosa completament

distinta.

I li insistesc, si hi ha qualque estudi fet, escrit, tal i qual, i

si vostè adreça la pregunta corresponent, la solAlicitud de

documentació corresponent i el gerent de la Fundació el té, no

tenc cap inconvenient a donar-li; però per descomptat que tots

aquests estudis s’han fet. I no hi ha cap voluntat ni una que

Menorca i Eivissa quedin fora d’aquest projecte, sinó tot el

contrari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

6) Pregunta RGE núm. 3307/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a contractes amb empreses de lloguer de

cotxes pel que fa a la targeta verda.

7) Pregunta RGE núm. 3308/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a contactes amb discoteques pel que fa

a la targeta verda.

Passam a la següent pregunta, la 3307/05, relativa a

contactes amb empreses de lloguer de cotxes pel que fa a la

targeta verda. Té la paraula la Sra. Patrícia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, sí que le pediría una

cosa, yo en ningún momento me he referido a la anterior

ecotasa, y usted, que siempre ha dicho que nunca quiere hacer

comparaciones con la ecotasa, curiosamente lo saca siempre, en

todos los debates que ha habido con referencia a la tarjeta

verde usted tiene una especie de obsesión con la ecotasa, que

su subconsciente le traiciona y acaba mencionando siempre el

tema de la ecotasa. Yo estoy hablando de futuro, no estoy

hablando de pasado, eso ya está, ustedes decidieron

legítimamente suprimir un impuesto y ya está, ¿de acuerdo?

Nosotros ahora estamos hablando de una tarjeta, que por

supuesto es voluntaria.

Que usted nos ha pedido paciencia. Desde el día en que

usted anunció que iba a llevar a cabo este proyecto, nosotros

tuvimos interés, porque nos corresponde tener interés, puesto

que lo mismo que tienen que tener interés todos los ciudadanos,

en lo que, insisto, se supone que es el proyecto estrella de este

Govern balear, por lo tanto, no nos puede impedir a ..., sí, usted

lo ha ido vendiendo, además en las ferias, Sr. Conseller, o sea,

de otra cosa no habría, pero tarjeta verde las hemos vivido en

todas; la presentación en FITUR fue en plan a lo grande; luego

en Londres ya se empezó a hablar de ella, en FITUR ya fue la

presentación y en la ITB le recuerdo, bueno, pues las chicas

que había disfrazadas no sé de qué, con la tarjeta verde

paseándose por todas la feria. Han hablado de la tarjeta verde,

la ha presentado Michael Douglas, Claudia Schiffer, nos ha

costado, nos está costando mucho dinero con todo el tema de

Costa Nord, donde está la Fundación Balears Sostenible. Por

lo tanto, yo creo que es lícito que nosotros tengamos interés en

conocer este proyecto y que le hagamos preguntas.

Pero insisto, usted tiene una capacidad, primero, de

recordar continuamente la ecotasa y tiene razón, no tiene nada

que ver, son dos temas totalmente diferentes. Es como si ahora

yo me pusiera a hablar, yo qué sé, de educación y de repente

saliéramos con un tema de sanidad, no, son dos temas

diferentes, por lo tanto centrémonos en la tarjeta verde. Lo que

pasó con la ecotasa ya está, y ya ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Abascal, jo també li demanaria que ens centràssim

en la pregunta, perquè la pregunta diu, concretament, contactes

amb empreses de lloguer, i estam en un debat sobre la targeta

verda.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, pero precisamente, es que me gustaría, sí, exacto,

centrar el tema en la tarjeta verde, Sr. President, exactamente.

Usted antes ha comentado que había empresas de alquiler

que ya están dentro de lo que son las ventajas que ofrece la

tarjeta verde. Bueno, a mi me gustaría en primer, si quieren

agrupamos las dos, la de alquiler de coches y discotecas, ¿de

acuerdo?, porque son dos temas que van un poco por el estilo.

Usted ha comentado antes que el alquiler de coches estaba

dentro de lo que eran las ventajas de la tarjeta verde; bien, yo

le planteo, Sr. Conseller, si se supone que es una tarjeta con

fines medioambientales en donde hay que concienciar a las

personas, a los visitantes y a los ciudadanos de que hay que

preservar el medioambiente, ¿a usted le parece muy lógico el

hecho de que se permita alquilar coches, con lo que se supone

se va a incitar más a ese alquiler y a lo que puede representar

tanto lo que es el desgaste de recursos naturales y de

contaminación -no, Sr. Conseller, es una realidad-, es decir, a

mi, si me dicen, bueno, usted puede alquilar un coche y el

descuento va a ir para fines medioambientales, sinceramente,

a mi me choca un poco el tema, sinceramente.

En cuanto a las discotecas, un poco por el estilo, Sr.

Conseller, yo sé que ha habido conversaciones, también sé que

a nivel, por lo menos de lo que es Ibiza, el tema de las

discotecas no está cerrado y de momento no hay descuentos, en

la discoteca sé que también las van a comprar, porque no les

queda mas remedio que comprar tarjetas verdes, pero que ellos

difícilmente dicen que las venderán, porque entienden que las
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discotecas no es un lugar para vender las tarjetas, pero que no

van a dar ningún tipo de descuento. No sé si ocurre lo mismo

con la Asociación de Discotecas de Mallorca y no sé si en

Menorca llega a haber asociación de discotecas al respecto.

Con lo cual, Sr. Conseller, me gustaría exactamente que me

explicara si lo que son alquileres de coches ya es vigente en

todas las islas, no solamente en Mallorca, sino si lo será en

todas; y también el tema de las discotecas a nivel de las islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller,

per contestar les dues preguntes.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me

permeti que primer de tot li matisi això de projecte estrella del

Govern balear, jo crec que el projecte estrella del Govern

balear, tot i que els pesi, sí, sí, sí, és fer les carreteres que

vostès no varen ser capaços de fer, és construir hospitals que no

varen ser capaços de fer, fins i tot a Formentera, és fer un palau

de congressos en el cas de turisme, que tampoc no varen ser

capaços de fer. Per tant, jo crec que la targeta verda mai no

l’hem venuda com a un projecte estrella.

Que n’hem fet promoció a les fires turístiques? Sí, i per

cert, li puc mostrar la foto del Sr. Douglas i de la Sra. Schiffer,

i li puc mostrar la foto devora tant del Sr. Douglas com de la

Sra. Schiffer del Delegat del Govern, sí, sí, li puc mostrar la

foto del Sr. Douglas i de la Sra. Schiffer amb el Delegat del

Govern devora, que també li devia agradar la foto.

(Algunes rialles i remor de veus)

No parlem de fotos i de promocions, ni d’exageracions en

aquest cas. La targeta verda és un projecte que no és, ni molt

manco, el projecte estrella d’aquest govern; el projecte estrella

d’aquest govern és resoldre el problema de les infraestructures

que vostès, lamentablement, amb quatre anys varen paralitzar.

La targeta verda és un projecte que en aquest moment neix amb

una vocació de conscienciar, de sensibilitzar i de, si és possible,

generar recursos. I hem d’intentar tenir els màxims punts de

venda possible, com deia el Sr. Alomar, que no només es

vengui per part dels majoristes de viatges, i aposta intentam que

els cotxes de lloguer puguin vendre aquestes targetes quan una

persona va i lloga el cotxe, i aposta intentam que a les

discoteques també hi pugui haver la possibilitat de comprar una

targeta verda; i intentam que els cotxes de lloguer i les

discoteques tenguin, i alguns ja ho han manifestat així i així

s’ha conveniat, facilitats i avantatges als titulars de la targeta

verda, amb descomptes en el lloguer d’un cotxe o amb

descomptes a les entrades de les discoteques o regals o

descomptes a les tendes de les discoteques, el que s’acordi a

cada d’aquests sectors, perquè prima la convicció, no la

imposició, prima la colAlaboració, no posar la pistola al cap a

ningú.

I per favor, ja li dic, no me tornin parlar de fotos, de

promocions, de Douglas i de Schiffer, perquè n’hi va haver,

que vostès coneixen perfectament, que varen córrer ben aviat

a pujar dalt i fer-se la foto també igual que els altres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula la Sra.

Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sr. Conseller, el que sí desde luego estaba siempre al lado

de Claudia Shiffer i de Michael Douglas era el president del

Govern y además no tenía ningún problema; yo al menos

presencié en la ITB, presencié en la ITB, y desde luego el

delegado del Gobierno no estaba en ITB y sin embargo sí que

estaban tanto usted, que me parece lógico y normal, ya que

aprovechan y la traen, pues la encasquetaron la tarjeta verde,

que se suponía que venía para otro objetivo. Pero bueno,

dejemos eso al margen, venía a la presentación de un torneo de

golf y apareció con la tarjeta verde colocada en sus brazos, o

sea que así de claro.

Sr. Conseller, bueno, efectivamente, usted me dice que se

podrá alquilar, no me ha respondido a la idea de que le parecía

el hecho de que se potenciara el alquiler de coches con todo lo

que supone, no me lo ha contestado, espero que me lo diga

ahora, ¿le parece una buena medida que haya más coches?

Partiendo de la base, que entiendo que a ustedes les parece

buena medida hacer autopistas y más autopistas, entiendo que

necesiten que haya más coches y más coches para llenar esas

autopistas y de esa manera pues puedan ustedes decir: ven

como hacían falta las autopistas. Entiendo que de esa manera

se incite, digamos, a los turistas y a los visitantes que en vez de

utilizar otros sistema públicos, pues que alquilen coches; yo,

eso, desde luego conociéndolos, desde luego lo entiendo, no lo

comparto, que es diferente.

En cuanto al tema de las discotecas, permítame que esboce

una ligera sonrisa, yo no sé, pero, sinceramente, cuando se va

a la discoteca no me veo un puesto de tarjetas verdes ahí y que

la gente diga: ¡ah, qué ilusión, voy a comprar la tarjeta verde en

la discoteca! Sr. Conseller seamos un poco serios, que ustedes

quieran que entren en las discotecas porque es un reclamo

importante que pueda una persona comprar una tarjeta de diez

euros y que luego le puedan descontar un euro en la entrada de

una discoteca, todavía lo puedo entender, pero que me lo ponga

como ejemplo de punto de venta. Yo, mire, se apostó un café

con el Sr. Alomar, si quiere yo me apuesto otro con usted a ver

cuántas tarjetas se venden en lo que son discotecas, se lo digo

sinceramente, porque vamos, no sé, una noche si quiere vamos,

entramos en una discoteca y vemos el ambiente que hay

propicio para comprar tarjetas verdes.

En cuanto a lo que es, por ejemplo en Ibiza, yo sé que el

tema, la Asociación de Discotecas ha dicho que, en principio,

no va a hacer descuentos. ¿Que sí que las comprarán? Usted

dice que no quieren pistolas en la cabeza ni nada, pero yo creo

que hay una sensación un poco de que no nos va a quedar más
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remedio que comprar tarjetas verdes, lo que nosotros en algún

momento hemos llamado un poco el impuesto revolucionario,

es decir, no participaremos de la tarjeta pero sí que no nos

quedará más remedio que comprarlas; que una cosa es que se

compren tarjetas verdes y otra cosa es que se active la tarjeta

verde, que eso ya es un tema que más adelante podremos ver,

porque se pueden comprar cien tarjetas y luego a la hora de

activarlas que se activen diez, porque para eso hay que llamar

al Club Center.

Pero, Sr. Conseller, teniendo en cuenta, como insisto, en

que ustedes plantean como dos de los atractivos más

importantes, lo que pueden ser entradas a las discotecas y

alquiler de coches en esta tarjeta verde, hombre, nosotros

diferimos tanto ni que sean los puntos de venta concretos y, por

supuesto, alquilar, o sea, incentivar el alquiler de coches o la

entrada a las discotecas entendemos que no es lo que tendría

que estar dentro de la filosofía que se supone que es la tarjeta,

que es la concienciación del medio ambiente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. I per al torn de contrarèplica, per a

les dues preguntes, té la paraula l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,

el primer de tot, a la Sra. Claudia Schiffer no se li va endossar

cap targeta verda, la Sra. Claudia Schiffer, molt amablement va

voler donar el seu suport a aquesta iniciativa. Que a vostès això

els sap greu? Jo ho compren, ho comprenc perfectament, però

no és que se li endossàs. I efectivament, això del Delegat del

Govern va ser a FITUR i amb el Sr. Douglas, efectivament té

raó, no era a la ITB, era a la FITUR amb el Sr. Douglas.

Jo no sé si vostè vol o voldria que prohibíssim els cotxes de

lloguer, no ho sé; els cotxes de lloguer són un lloc que estan a

l’aeroport, allà on arriben els clients, a través de l’aeroport i

que creim que és important que puguin servir com a punts de

venda de les targetes; quin mal hi ha? Vol que els prohibeixi als

cotxes de lloguer? És que no ho sé, no sé a què es refereix. I si

a més donam un alAlicient més a la targeta verda, com pugui ser

el descompte al lloguer d’un cotxe, però quin problema té?

Quin problema té? No l’entenc al problema. No estam dient

aquí que hem d’afavorir el turisme independent i el turisme

individual en contraposició al turisme de paquet i al turisme

organitzat? I com hi aniran a les zones turístiques, amb

bicicleta? Amb tren? Sí, amb tren? Vostè creu que aniran de

l’aeroport d’Eivissa a Sant Antoni amb tren? Vostè creu que

aniran de l’aeroport de Palma a Cala Rajada amb tren? Vostè

creu que aniran de l’aeroport de Palma a Alcúdia amb tren? Per

favor, siguem un poquet més seriosos i un poquet més

coherents.

Si vostès mateixos prediquen el que no creuen. Taxi? Vol

que li expliqui el que val un taxi fins a una zona turística? Per

favor, no prediquin el que no creuen; m’estan dient que donem

suport al turisme individual i al turisme independent, i jo ho

vull, i vol que no potenciï el cotxe de lloguer? I com es mourà

aquest turista individual que no el ve a recollir un autocar

organitzat per un majorista de viatges? Com es mourà? Com

arribarà a Ca’n Picafort? Com arribarà a Santa Eulària? Per

favor, jo li pregaria un poquet més de serietat amb el tema dels

cotxes de lloguer i amb el tema de les discoteques. Amb el

tema de les discoteques perquè, inicialment, les discoteques

s’havien compromès a fer un descompte. I el gerent de

l’Associació de Discoteques d’Eivissa, que vostè coneixerà

molt bé, i aposta té tota aquesta informació, i vostè sap

perfectament qui és el gerent de l’Associació de Discoteques,

ja se n’ha cuidat prou que en lloc d’un descompte només facin,

de moment, venda de targetes i regals a les persones que

tenguin la targeta.

Però li vull fer veure amb això que la magnífica idea, la

brillant idea de vendre les targetes verdes a les discoteques ve

del gerent de l’Associació de Sales de Festes i Discoteques

d’Eivissa, que me guard el nom, però que vostè sap

perfectament qui és. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer.

8) Pregunta RGE núm. 3309/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a percentatge de reinversió de la targeta

verda.

9) Pregunta RGE núm. 3310/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a percentatge de reinversió de la targeta

verda a cada illa.

Passam a la següent pregunta, la 3309/05, relativa a

percentatge de reinversió de la targeta verda, que formula la

Sra. Patrícia Abascal. Té vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Podemos agrupar las dos, puesto

que, bueno, se trata de saber exactamente qué porcentaje se va

a ocupar, se va a sacar para la reinversión de la tarjeta verde y

luego de ese porcentaje en cada una de las islas.

EL SR. PRESIDENT:

Perdón, ¿las dos o las tres? Porque aquí hay la ...

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

No, la última es previsión de ventas, que ésta seguramente

la retiraremos, porque ya lo dijo el Sr. Conseller, que serían

300.000.

EL SR. PRESIDENT:

Entonces agrupamos la 3309 y 3310. Vale, de acuerdo.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
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Exacto, ¿de acuerdo? Bien, hablemos de reinversión,

supongo, no sé si me adelanto a su respuesta y me dirá que

todavía no lo tienen claro ni tienen definido cuál va a ser la

reinversión, el porcentaje de reinversión de la tarjeta verde a

nivel de proyectos medioambientales. Yo lo que me gustaría

ver, si tienen alguna aproximación de qué tanto por ciento de

la tarjeta verde, del beneficio de la tarjeta verde se va a

reinvertir. Y si fuera ya posible saber exactamente qué tanto

por ciento será en cada una de las islas. Porque estamos

preocupados, Sr. Conseller.

Yo, a nivel de prensa, he visto que se pueden llevar a cabo

una serie de proyectos, que ya los tienen un poco claros, como

es lo del parque de s’Albufera, ca s’Amitger, Museo del

Palmito, el Barco Solar, el Museo de Sal, Albufera de Menorca

y Ca’n Marroig, ¿vale? En principio esos son los proyectos que

al menos aquí en la prensa que, curiosamente, cuando a usted

se le ha preguntado ha dicho que los que decida el Patronato de

la Fundación, pero en la prensa salen, o sea cuando personas,

o cuando diputados se le han hecho preguntas de qué

proyectos, usted respondía que los que decidiera el Patronato

de la Fundación, y ahora resulta que en la prensa sí que salen

esos proyectos. Entonces, bueno, si son éstos si se van a

ejecutar, me parece bien; cuando uno hace cálculos económicos

de la venta de 300.000 tarjetas, en principio, que se van a

vender, en lo que se puede sacar u obtenerse como beneficio de

esas tarjetas, hombre, sinceramente no sé de dónde van a sacar

para poder hacer frente a todos esos proyectos. Pero bueno,

esto ya será un tema que veremos más adelante, cuando

sepamos exactamente el número de tarjetas que se hayan

vendido y el porcentaje real que queda de cada una de ellas.

Pero lo que sí que me gustaría es que aquí nos explicara si

ya tiene una previsión de ese porcentaje y si, además, se tiene

claro, más o menos, qué porcentaje se va a llevar a cabo en

cada una de las islas. Porque, según también los medios de

comunicación, usted aseguraba que lo que se vendía en cada

una de las islas, el número de tarjetas que se vendiera en cada

una de las islas se iba a reinvertir en ellas mismas. Y claro, esto

desde el punto de vista sobre todo de islas de Menorca, de Ibiza

y Formentera en donde, como digo ya, de momento no se está

vendiendo, y como tampoco hay una gran cantidad de oferta a

nivel de la tarjeta verde, claro, preocupa un poco saber si

solamente se va a reinvertir aquello que se vende en estas islas

o si se va a hacer un reparto equitativo en base a qué se va a

tener en cuenta para poder llevar a cabo los proyectos

medioambientales. O, independientemente, de lo que se recoja

estos proyectos saldrán adelante, aunque no sea con los fondos

de la tarjeta, sino con otros fondos o de la Conselleria de

Medio Ambiente o de alguna otra conselleria para poder

ejecutarlos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar aquestes dues

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La

resposta és molt senzilla, són, per un costat, si es destinarà a

inversions mediambientals i com es distribuirà entre illes; i la

resposta és que els estatuts de la Fundació marquen

claríssimament que l’òrgan competent per prendre aquestes

decisions és el Patronat; que les inversions que ja es

desenvolupen i que vostè diu que ha vist als mitjans de

comunicació han estat preses ja en aquest Patronat, per tant

s’ha seguit el criteri que li dic. El que sí li puc dir és que el

criteri del Govern de les Illes Balears que defensarà dins aquest

Patronat és que sempre primin les inversions mediambientals

i que es faci una distribució equitativa en el pes que cadascuna

de les illes tenen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

No, una vez más, tampoco sabemos claramente lo que se va

a hacer, es el Patronato quien tiene la decisión. No, es verdad,

Sr. Conseller, es que no responde, yo qué quiere que le diga, o

sea, llevamos hablando de la tarjeta verde un montón de tiempo

y no nos dice las cosas claramente; yo, no sé, son dos años, un

año y pico hablando de la tarjeta verde y yo creo que estos

temas se tienen que tener en cuenta y interesa saber

exactamente a qué nivel de porcentaje de reinversión se va a

llevar a cabo de esta tarjeta y qué proyectos,

independientemente de los que hemos expuesto, que dice usted

que ya se iban a llevar a cabo antes, por lo tanto hay una serie

de cosas que, claro, nos interesa saber. Pero bueno, usted

siempre nos ha pedido paciencia, seguiremos teniendo toda la

paciencia del mundo, porque es que esperemos aquí que pase

esta temporada y pueda venir aquí a respondernos de una

manera más clara, porque si no está claro que seguiremos, pues

eso, hablando de muchos otros temas, echando en cara muchas

cosas, pero de los temas concretos que nos interesa debatir en

esta comisión, pues seguimos sin tener las cosas claras.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per tancar el torn de contrarèplica, té

la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no

puc compartir, baix cap dels conceptes, el que vostè manifesta:

de què no li contest. Per ventura no li contest el que vostè

voldria o el que vostè desitjaria que li contestàs, però li he

contestat mil vegades aquest tema, és que si li contestàs una

cosa contrària seria quan vostè me faria política i me criticaria.

Aquí hi ha un Patronat, amb uns estatuts, perdó, una Fundació

amb uns estatuts i aquests estatuts marquen claríssimament que

qui decideix en què es gastaran aquests recursos és el Patronat;

i el Patronat ja ha pres unes decisions de tota una sèrie

d’inversions que vostè coneix.
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Jo no li puc contestar res més, és que si jo li contestàs en

què es gastarà vostè me faria política i me diria que estic

decidint jo en lloc del Patronat, que és el competent. Per tant,

no me digui que no contest, me faci preguntes un poquet

distintes, sempre me demana el mateix: ¿En qué se van a gastar

ustedes el dinero generado por la tarjeta verde? En lo que

decida el Patronato, que es lo que marcan los estatutos de la

Fundación. ¿En qué? Però si vostè mateix ha llegit ja sis o set

projectes aprovats pel Patronat, vostè mateix ja n’ha llegit sis

o set.

Doncs el Patronat es reunirà i en considerarà de nous i

prendrà les decisions que consideri oportunes, però el Patronat,

no jo. Jo crec que hi ha un problema de comunicació entre

vostè i jo, crec que ja li he contestat suficientment.

Com es distribuirà entre illes? Serà el Patronat qui ho

decidirà, però ja li dic que el Govern defensarà sempre un

criteri de territorialització proporcional de les illes; que no ens

passi el que passava, i no vull tornar al tema de (...), que no ens

passi el que passava amb el conseller Buades a la legislatura

anterior, que es queixava de la mala distribució proporcional

dels recursos que se generaven amb l’impost. Per tant, jo li

contest, el que passa és que vostè això ja m’ho ha demanat vint

vegades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

10) Pregunta RGE núm. 3311/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a previsió de vendes de la targeta verda.

Passam a la següent pregunta, la 3311, que he entès que tal

vegada la retiraria.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, la retiro, ¿se mantienen las 300.000 unidades de

previsión de ventas?

EL SR. PRESIDENT:

Retirada ...

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

En previsión de ventas, no, si se mantiene, yo la retiro.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Perdoni, Sr. President, no sé si la retira ...

EL SR. PRESIDENT:

No, diu que la retira.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, sí, la retiro, ya está.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Però, Sr. President, fa una manifestació de 300.000 unitats

que jo no he fet mai, el Sr. Alomar l’ha feta, jo no l’he feta mai.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

11) Pregunta RGE núm. 3312/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a beneficis per a les empreses que

s'adhereixen a la targeta verda.

I passam a la darrera pregunta de l’ordre del dia, que veig

que hi ha qualque diputat que té una altra comissió, la 3312,

relativa a beneficis per a les empreses que s’adhereixin a la

targeta verda. Té la paraula la Sra. Abascal, té vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, yo creo que sí que

tenemos una falta de comunicación, porque a mi me gusta la

concreción a la hora de poder saber datos y poder tener cifras

y yo creo que en estos temas pues las cifras son importantes.

Pero bueno, usted forma parte del Patronato, no acaba de tomar

la decisión, porque entiendo que, como Patronato que es, se

tienen que reunir y tomar decisiones, pero entendía que, bueno,

que se podían llevar a cabo ya algunas decisiones al respecto.

Bueno, la última pregunta es sobre los beneficios para las

empresas que se adhieran a la tarjeta verde. Mire, yo le vos a

mostrar aquí dos tarjetas que las hay en múltiples ciudades de

nuestro país: la Sevilla Card y la Córdoba Card; es una tarjeta

muy similar a la que planteamos aquí, o sea, muy similar, le

puedo hablar, dice, con ella tendrá acceso a los principales

museos de Sevilla y alrededores, uso ilimitado del transporte

público, subir y bajar de los autobuses turísticos, visita guiada

por el barrio de Santa Cruz, cruceros por el Guadalquivir, y

además podrá beneficiarse de interesantes descuentos en

restaurantes, espectáculos y centros de ocio para mayores y

pequeños. Bien, o sea, tenemos tarjetas que existen y que son

muy parecidas a la tarjeta que se nos plantea aquí en Baleares

que, de hecho, me parece una iniciativa buena, que quede claro

que todo lo que puedan ser tarjetas de fidelización son buenas,

en lo que difiere es el montaje que se puede hacer, tanto a nivel

de venderla como con fondos medioambientales, una tarjeta

medioambiental que, en definitiva, es eso, una tarjeta de

fidelización.

En estas tarjetas hay una serie de restaurantes, hay una guía,

que, por cierto, Sr. Conseller, un consejo, uno puede entrar a

Internet y ver todo lo referente a la tarjeta Sevilla Card, te viene

la guía, te vienen todos los espectáculos, te vienen los

restaurantes, te viene absolutamente todo referido a esta tarjeta;

yo, ayer, entré en la página web de la Conselleria de Turismo

y todo lo relacionado con turismo de Baleares y no he visto

absolutamente una sola mención a la tarjeta verde, con lo cual

esto como consejo. Creo que si nos interesa que esta tarjeta

tenga difusión y se pueda llevar adelante, es importante que, a

través de Internet, ya que es una de las maneras que más se
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puede difundir, sobre todo en el turismo individual que tanto a

usted le interesa y que a nosotros también, pues le aconsejo que

la incluyan y que además se pueda, no sólo visualizar, sino

hablar de ella y de sus atribuciones y ventajas. Pues bien, aquí

hay una serie de centros, tanto restaurantes y tal y comercios

que están adheridos y que ellos ofrecen una serie de

descuentos; mi pregunta es la siguiente: ¿qué beneficio van a

obtener, si es acaso algún beneficio, los centros tanto

restaurantes, comercios y tal que se adhieran a la tarjeta?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La

resposta és molt senzilla, molt simple i molt clara i esper que

no me digui que no li contest: els avantatges i els beneficis són

la promoció que reben tots aquests centres en la mesura que

estan incorporats a un pac de benvinguda, són a la pàgina web,

que sí existeix de la targeta i que li don, és

www.targetaverda.com i que “lincarem” amb, -no me negarà

que existeix la pàgina de ..., eh- i que “lincarem” també amb la

Conselleria de Turisme i amb el Govern de les Illes Balears,

amb totes les vies de comunicació que tengui la Fundació i la

targeta verda tots aquests centres apareixeran, insistesc, tant al

pac de benvinguda, com en el mapa, com a la pàgina web, tots

aquests centres apareixeran allà i per tant és una promoció que

fa d’aquests establiments. Això és l’únic avantatge que tenen,

no en tenen d’altre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Abascal, té

vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Conseller. Yo no le discuto que no exista la

página web de la tarjeta verde, me refiero que, por ejemplo no

hay ningún enlace en la Conselleria de Turismo, ¡ah, de

acuerdo! Yo lo que dije: he entrado en la página web de la

CAIB y he entrado en Conselleria de Turismo, finestra

turística, todos los enlaces posibles y no había ninguno que

estuviera la tarjeta verde, eso es a lo que yo me refería.

Sr. Conseller, yo puedo entender que, además, bueno, pues

el beneficio que obtengan sea esto, la promoción de que puedan

a través de la guía tener publicidad. Lo que le voy a comentar

lo que se dice a nivel de los comercios, dice: realmente el

hecho de yo pueda aparecer en una guía me va a suponer a mí

un descuento que a lo mejor no repercute en el número de

clientes que voy a recibir a través de esta tarjeta verde. Yo le

estoy transmitiendo lo que dicen los comerciantes, dice: al final

voy a tener que pagar yo la tarjeta verde. Yo insisto, traslado lo

que dicen los comerciantes. Aquí yo puedo entender que está

claro que no se les pueda dar ningún tipo de beneficio más que

el que puede ser publicidad, el que puede ser una guía de

comercialización, pero a nivel de lo que es la calle, a nivel de

lo que son los comerciantes, lo que dicen es esto: al final

nosotros vamos a tener que pagar la tarjeta verde.

Y se refieren no al hecho, se pueden adherir y es libre,

nadie les obliga, nadie les obliga a que se adhieran; pero en el

caso en que de alguna manera pues a través de determinados

sistemas se les pueda digamos como incitar a que lo hagan,

ellos lo acabarían haciendo y el resultado sería el que yo

comento, que al final la tarjeta verde sería pagada por los

comerciantes, en este caso comerciantes de restauración, que

es, insisto, lo que dicen ellos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per concloure el torn de rèplica en

aquesta pregunta, té la paraula l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, el

primer de tot, nosaltres no hem obligat ningú, punt número 1.

Punt número 2, no només això, sinó que n’hi ha, i ens causa

això ara un problema, que no hi estan incorporats i que s’hi

volen incorporar i per ventura ens haurà de fer modificar el

mapa amb els centres adherits. Per tant, si hi ha qualcú que s’hi

vol adherir és perquè m’imagín que hi deu veure qualque

avantatge. Hi ha restaurants, hi ha comerços, hi ha botigues que

en aquests moments no estan incorporats al pac de benvinguda

i que en aquests moments estan en conversacions amb el gerent

de la Fundació per poder-se incorporar per a la temporada que

ve, pos per exemple una gran cadena comercial com és Eroski.

Per tant, a ningú s’obliga, n’hi ha que voluntàriament s’hi volen

afegir i si no, no m’havia parlat vostè de Sevilla i de Còrdova,

i aquests comerços que hi ha a Sevilla? Doncs, tenen el benefici

de la promoció i que, però quantes targetes existeixen? Si és

que no hem inventat res, com amb l’impost tampoc no

inventaren res; no hem inventat res, hi ha moltíssimes empreses

que fan descomptes per estar dins una targeta, per què? Perquè

els dóna una promoció, perquè els fa una publicitat i ells sabran

per quina estratègia comercial ho fan.

I esper haver-li contestat. Nosaltres no hem obligat a ningú,

hi ha moltíssima gent que s’hi vol adherir i els beneficis que

tenen només són aquests: figurar a la promoció del nostre pac

de benvinguda, a la promoció de la nostra pàgina web de la

targeta verda, aquests són els únics avantatges que se’ls dóna.

Ells creuen que si això funciona els pot generar també un major

nombre de vendes, un major nombre de visitants, etcètera, i

això funciona aquí, a Gijón, a Cadis, a Sevilla, no té més secret

ni més misteri.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I, una vegada esgotat l’ordre del dia

d’avui, només queda agrair, una vegada més, la presència del

http://www.targetaverda.com
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Sr. Conseller i també la colAlaboració que he tengut de totes les

senyores i els senyors diputats, i s’aixeca la sessió.
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