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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,

i en primer lloc els demanaria si es produeix alguna substitució.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Carme Garcia substitueix Maria José

Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Assumpta Vinent.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més? Gràcies.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en les preguntes RGE núm. 3313, 3314, 3315, 3392,

3393, 3394, 3395, 3396, 3397 i 3398. 

4) Pregunta RGE núm. 3392/05, del'Hble. Sr. Diputat

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a preus de l'entrada al centre d'interpretació del

Parc de l'Albufera de Muro.

5) Pregunta RGE núm. 3393/05, del'Hble. Sr. Diputat

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a preus de l'entrada a Ca s'Amitger a Lluc.

Això no obstant, aquesta presidència també els vol informar

que el Govern de les Illes Balears, mitjançant escrit núm.

4760/05, ha solAlicitat l’ajornament de les preguntes números

3392/05, relativa a preus de l’entrada al Centre d’Interpretació

del Parc de s’Albufera de Muro, i la número 3393/05, relativa

a preu de l’entrada a Ca s’Amitger, a Lluc, ja que l’Hble. Sr.

Conseller de Medi Ambient no pot assistir a aquesta comissió,

perquè es troba fora de l’illa, i em consta que els faran arribar

la contestació per escrit.

Assisteix a aquesta comissió l’Hble. Sr. Conseller de

Turisme.

1) Pregunta RGE núm. 3313/05, del'Hble. Sra. Diputada

Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a curs de direcció hotelera a Eivissa.

I passam ja a formular la primera pregunta, la 3313, relativa

a curs de direcció hotelera a Eivissa. Té la paraula la Sra.

Patrícia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, lo primero de todo

quiero agradecer su asistencia a esta comisión. Bueno, vamos

a hablar un poco de formación en esta comisión de hoy, y la

primera pregunta hace referencia a una promesa, podríamos

decir, que usted realizó en Ibiza cuando asistió a la -segunda,

digamos-  inauguración de la Escuela de Hostelería de Ibiza,

porque la escuela ya funcionaba; lo que sí que se había hecho

era la remodelación de las cocinas, y usted estuvo para lo que

era la inauguración de las cocinas. Y en ese momento usted

habló de la posibilidad de que se pudiera impartir en la Escuela

de Hostelería el curso de dirección hotelera. Nuestro estupor

cuando usted anunció este aspecto, entre otros motivos porque

nosotros entendemos que es muy complicado poder impartir un

curso tan especializado, cuando la demanda en Ibiza no es tan

amplia. Sobre todo, además, entendemos que el coste

económico puede ser muy elevado, porque claro, cuando

hablamos de un curso así, hablamos de que tiene que haber una

serie de profesores especializados, que tiene que ser presencial,

que hay unas instalaciones específicas, que además luego tiene

que haber unos convenios con determinadas empresas para

poder realizar las prácticas en el extranjero, y que realmente

entendíamos que la fórmula que hasta ahora se había

establecido, que era dar subvención a los alumnos y alumnas de

Ibiza, Formentera y de Menorca para que pudieran asistir aquí

al curso de dirección hotelera, no era una mala fórmula.

Yo le he realizado por escrito la pregunta de cuándo, si

realmente este proyecto sigue en vigor, cuándo podría empezar

el curso, porque han pasado dos, han pasado 2003-2004, 2004-

2005, tendría que empezar ahora el 2006; y de momento no se

sabe absolutamente nada del tema. Usted me ha contestado que
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se iniciaría cuando hubiera suficientes alumnos, pero no sé si

se ha hecho algún tipo de sondeo, si no se ha hecho. Yo desde

luego he seguido el tema de prensa, he preguntado, y no se ha

hablado en ningún momento de haber hecho alguna nota de

prensa hablando de una preinscripción, para ver exactamente

el número de personas que pudieran estar interesadas en el

curso, y entiendo que realmente no ha habido tampoco un

seguimiento profundo para que esto pudiera implantarse, de ahí

que la pregunta es más que nada para zanjar el tema de si va a

haber o no va a haber curso de dirección hotelera; y claro,

espero que si lo va a haber, pues se sepa más o menos una

fecha concreta, y si no pues, proyectos a largo plazo podemos

tener muchos, pero haberlo anunciado hace dos años y que no

haya habido un seguimiento del mismo, la verdad es que nos

preocupa. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Turisme per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Sra. Diputada, la realitat d’aquesta comunitat autònoma, vostè

la coneix tan bé com jo, és pluriinsular, i des d’aquest punt de

vista el Govern el que pretenia, i el que pretén, i crec que és

una de les seves responsabilitats, intentar que els ciutadans de

les illes de Menorca, d’Eivissa i Formentera puguin tenir les

mateixes oportunitats que tenen els ciutadans de l’illa de

Mallorca. Sabem que és difícil, especialment dins l’àmbit

universitari, perquè per poder aconseguir el mateix nivell

d’estudis que s’estan oferint avui aquí, a Palma, és necessari

aconseguir una massa crítica d’alumnes que permeti donar

sentit a la implantació de determinats estudis. 

Al principi d’aquesta legislatura efectivament, com vostè

molt bé comenta, vàrem tenir l’oportunitat d’inaugurar unes

instalAlacions, unes cuines, a l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, que

jo crec que són unes instalAlacions modèliques, i pensàvem que

el turisme a Eivissa podia ser capaç de generar la massa

suficient d’alumnat per acabar implantant progressivament els

cursos de direcció hotelera a Eivissa. 

Estam convençuts que amb el temps això serà així. Jo no li

sé marcar quan. Li he de dir que en aquests moments el que

hem fet ha estat anar creant una sèrie de mòduls, que són

mòduls que integren els cursos de direcció hotelera que s’estan

donant a Palma de Mallorca, i que almanco permeten, en el cas

que hi hagi alumnes, que per a la realització o obtenció

d’aquests crèdits d’aquests mòduls, aquests alumnes d’Eivissa

no s’hagin de desplaçar a Mallorca, i només s’hagin de

desplaçar per obtenir els crèdits dels mòduls que en aquests

moments no s’estan oferint a l’illa d’Eivissa.

A la següent pregunta que vostè em fa, em demana

concretament quins són aquests cursos, i per tant podrem entrar

més en la qüestió. Li he de dir que en aquests moments, per

tant, la massa d’alumnes que estan demanant els cursos de

direcció hotelera a Eivissa no permet implantar en la totalitat

tots el mòduls, però sí alguns, com tendré ocasió d’explicar-li

a la pregunta següent, i això ens permet que aquests alumnes

almanco a l’hora de realitzar aquests cursos no s’hagin de

desplaçar a l’illa de Mallorca.

En qualsevol cas també li he de dir que en tot el que fa

referència a la implantació d’estudis, de cursos, de mòduls, la

competència no és només de la Conselleria. La Conselleria en

forma part, però com vostè coneix perfectament, hi ha un

consell de direcció a l’Escola d’Hoteleria, on estam integrats a

parts iguals la Universitat i nosaltres; i és aquí on es decideix

la implantació; i a un dels consells de direcció d’aquesta escola

es va decidir implantar progressivament aquests cursos de

direcció hotelera, veient quina és la resposta que hi ha a

Eivissa. I és el mateix que volem fer en el futur a Menorca,

intentar implantar progressivament, sempre que hi hagi una

massa crítica suficient per justificar el manteniment d’aquests

cursos. A la pregunta següent li diré quins són els cursos i els

mòduls, o si vol ja li contest directament i agrupam les

preguntes, m’és igual, com vostè mateix vulgui. Perfecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Abascal, té el torn de rèplica.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, luego en la siguiente pregunta ya entraremos

específicamente en los módulos de estudios de hostelería. A lo

mejor yo estoy confundida, Sr. Conseller, pero el curso de

dirección hotelera es en realidad una carrera de cuatro años,

que se imparte en la Escuela de Hostelería, aquí en la UIB, y es

un curso específico cuya titulación permite a las personas que

así la aprueban y la obtienen, poder acceder como director de

hotel o establecimiento hotelero. Creo que es diferente este

tema a lo que pueden ser luego cursos específicos de hostelería,

que son dos temas distintos. Si acaso luego usted me lo aclara,

porque lo que yo tengo entendido es que dirección hotelera es

una carrera de cuatro años, en donde se hacen diferentes

módulos, de cocina, de restauración, etcétera, pero englobado

dentro de lo que es un currículum específico de dirección

hotelera, que permite llevar a cabo las prácticas, y al mismo

tiempo la teoría, como si fueran asignaturas, teniendo una

asignatura que es restauración, una asignatura que es cocina,

una asignatura que puede ser incluso mantenimiento de

instalaciones. Lo que permite es conocer en profundidad las

instalaciones hoteleras, pero como asignaturas. Que luego, en

un momento determinado, se impartan cursos específicos de

áreas, de restauración o de hostelería, yo entiendo que son dos

temas diferentes. Pero a lo mejor de alguna manera ustedes

tienen establecido que quien pueda hacer en un determinado

momento un curso de hostelería pueda luego, si viene aquí a

estudiar el curso de dirección, se le pueda convalidar. Eso es

algo diferente.

La idea con que nosotros, o al menos yo me quedé cuando

se hablaba del curso de dirección hotelera era ésa: el curso

completo, con todas las asignaturas impartidas en Ibiza. Que

conste y que quede claro que yo, aún entendiendo que es

interesante que vayan ampliándose los estudios en las

diferentes islas, a veces es preferible que en determinadas

carreras se pueda uno desplazar, porque la preparación, la
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formación que se puede obtener en una determinada

universidad no es la misma que se pueda obtener en otros

lugares, en extensiones universitarias, como nos ocurre a

nosotros, pero eso no significa que por ese hecho no se pueda

ir ampliando la formación en las islas de Ibiza, Menorca, o de

Formentera. En este caso la comparación es importante, en

Ibiza se tiene la carrera de Turismo, y es una carrera que tiene

un reconocimiento importante, se sale con una preparación muy

alta, y ahí demuestra que no por el hecho una isla menor se

puede recibir una formación de peor calidad. Pero en este caso,

y según lo que usted me contesta, lo que no está previsto ahora

mismo es implantar la carrera de dirección hotelera, de cuatro

años, tal y como está actualmente impartiéndose en Palma de

Mallorca, porque entendemos que por las circunstancias y por

la falta de alumnos es totalmente inviable el proyecto, y en este

caso es preferible mantener la fórmula que actualmente existe,

que es subvencionar parte de los estudios a los alumnos y

alumnas que deciden venir aquí a Mallorca a estudiarlos.

Por lo tanto, no hay nada más que decirle, que esto yo no sé

hasta qué punto crea unas expectativas en los ciudadanos y

ciudadanas de Ibiza y de Formentera, de pensar que se podía

tener este estudio aquí, estos estudios en la isla; y que claro, ha

pasado el tiempo y han visto que no, que la única opción que

ahora mismo hay viable es venir a estudiarlo aquí a Mallorca.

Por lo tanto, me gustaría que esto quedara claro, más que nada

para no generar, insisto, expectaciones y que aquellas personas

que quieran decidir estudiarlo, que sepan que de momento y a

largo plazo no va a ser posible estudiar dirección hotelera en

Ibiza, y por lo tanto que se planteen el hecho de que lo mejor

de momento es venir a Mallorca porque es la única opción que

hay posible. Gracias.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per tancar amb el torn de

contrarèplica té la paraula l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En les

conclusions que vostè treu podem coincidir, no del tot perquè

li intentaré matisar qualque cosa, però bé, en qualsevol cas no

és una responsabilitat de Govern. Jo insistesc quin ha estat el

camí que ha seguit el Govern en aquest sentit.

He parlat d’una realitat pluriinsular, i he parlat de la

necessitat d’intentar que els ciutadans de les illes de Menorca,

d’Eivissa i Formentera puguin tenir les mateixes condicions. Ja

sabem que és difícil que les tenguin totes, però sí el màxim de

condicions possibles similars a les que puguin tenir els

ciutadans de l’illa de Mallorca

Precisament per això nosaltres ens plantejàrem a l’inici

d’aquesta legislatura implantar els cursos de direcció hotelera

a Eivissa. Els cursos de direcció hotelera a Eivissa, com vostè

molt bé diu, són quatre anys, on s’acaba amb un títol

corresponent. Hi ha un any que és d’estada a l’estranger. Jo

crec que són uns cursos a més molt apreciats, amb una

formació bastant correcta, i amb una borsa de feina jo crec que

també molt bona. Pràcticament tots els alumnes a l’any que

estan a l’estranger, que si no record malament és tercer, quan

comencen el quart any, que és un any de pràctiques també aquí,

pràcticament tots tenen un lloc de feina assegurat.

La nostra intenció, insistesc, és que això pugui arribar a

Eivissa i a Menorca, però hem de començar la casa no pel

teulat, sinó que l’hem de començar pels fonaments. I el que

hem fet ha estat implantar mòduls que conformen aquest curs

de direcció hotelera de quatre anys, implantar mòduls ja a l’illa

d’Eivissa, de manera que aquells alumnes que vulguin fer

aquells mòduls a Eivissa no necessitin ja desplaçar-se a

Mallorca. I només necessitaran desplaçar-se a Mallorca per

completar els mòduls que en aquells moments no s’estan fent

a Eivissa. I quins mòduls no s’estan fent a Eivissa? Els que no

han tengut demanda.

Per tant, dic, no és una responsabilitat nostra. No hi ha

hagut demanda suficient de determinats mòduls per poder-los

aplicar i per poder dir avui que s’està implantant i s’està

ensenyant tot el curs de direcció hotelera a Eivissa. Però,

insistesc, no és una responsabilitat del Govern de les Illes

Balears. En el moment que hi hagi l’alumnat suficient per poder

completar tots els estudis dels cursos de direcció hotelera,

estarem encantats que els alumnes d’Eivissa ho puguin cursar

completament a Eivissa, que serien tres anys perquè, com li dic,

un dels anys és a l’estranger.

Mentrestant no passa res, passa el que vostè diu.

Mentrestant passa que els mòduls que no has pogut complir a

Eivissa perquè no hi ha alumnes suficients, els has d’anar a fer

a Mallorca, i els fas amb subvencions, perquè l’Escola

d’Hoteleria té efectivament un capítol de subvencions a la

matrícula, als alumnes provinents de Menorca, d’Eivissa i

Formentera.

Per tant no és una qüestió d’expectatives, és una qüestió que

el Govern de les Illes Balears està disposat a oferir el curs de

direcció hotelera, i això serà una realitat en el moment -i ho

veurem en la següent pregunta, perquè tenc les dades- en què

hi hagi els alumnes suficients com per poder mantenir aquesta

activitat. Mentre no hi hagi aquesta massa crítica suficient, el

que haurem de fer és mantenir els mòduls que sí la tenen, i els

mòduls que no la tenen, fer-ho a Mallorca. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 3314/05, del'Hble. Sra. Diputada

Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a curs d'hostaleria a Eivissa.

Passam a la següent pregunta, la núm. 3314/05, relativa a

curs d’hoteleria a l’illa d’Eivissa. Per formular-la té la paraula

la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller. Vamos a hablar ahora

de módulos de hostelería. Yo solicité por escrito qué cursos se
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habían realizado desde enero del 2004 hasta septiembre del

2004. Se me envió un planning, el Plan de cursos de la Escuela

de Hostelería de Ibiza, de Blanca Dona, que estos cursos están

subvencionados por el Fondo Social Europeo, parte de ellos, en

los cuales se hablaba de dos tipos: los cursos de área de cocina

y de restauración. No sé si luego usted tendrá otros datos

diferentes a los que pueda tener yo aquí. El caso es que

hablábamos antes de módulos, y en los módulos del área de

cocina hay efectivamente tres cursos que se han podido llevar

a cabo. En total los tres cursos son 70 horas, hay dos de 20 y

uno de 30, y un total de aproximadamente unos 60 alumnos, no

llega a los 60, que han impartido estos cursos.

Lo que me llama la atención es que, habiendo solicitado

todos los cursos realizados desde enero hasta septiembre,

solamente se me ha entregado este plano de cursos, en el que

hay unas fechas concretas de mayo. Quiere decir que durante

todo el año sólo se han impartido estos tres cursos, con una

duración aproximadamente de unas semanas cada uno de ellos.

Esto por un lado, con lo cual me llama la atención que durante

todo el año no se haya podido llevar a cabo ningún otro curso,

y sobre todo si tenemos en cuenta los aspectos que

normalmente  la formación se tiende a hacer en los períodos de

invierno, porque es precisamente cuando la gente tiene más

tiempo y no está trabajando, y que no se haga ninguno desde

los meses desde noviembre hasta abril, que no se haya hecho

ningún curso; y en segundo lugar justo que se hagan al

principio de mayo, que es cuando la temporada se ha iniciado,

y la mayoría de personas o bien están trabajando, o van a

empezar a trabajar. Curiosamente si estos son los módulos que

constituyen los cursos de dirección hotelera, que se hagan en

mayo, cuando se supone que los alumnos o bien están

estudiando, o bien se tienen que trasladar a estudiar aquí. No

me cuadra, Sr. Conseller, sinceramente  no me cuadra que éstos

puedan ser los módulos que permitan a los alumnos y alumnas

de Ibiza poder venir luego aquí a estudiar el curso de dirección

hotelera, y que se hagan en mayo, cuando en mayo o bien están

en el instituto, o desde luego si no están en el instituto se han

pasado todo el año o estudiando fuera o sin hacer nada. Digo

los que han hecho en Ibiza, los cursos que se han hecho en

Ibiza.

Y en cuanto a los cursos del área de restauración, que había

cuatro cursos, ninguno de ellos se pudo celebrar, por falta de

alumnos. Es una situación muy complicada ésta, Sr. Conseller,

porque si estamos hablando de que pretendemos instaurar

cursos ya muy especializados, en donde hablamos de que

somos unas islas que dependemos en el 80% del turismo, en

donde la formación tiene que ser uno de los ejes fundamentales

para impartir luego calidad a la hora de ofrecer a los visitantes,

y en total se hayan ofertado siete cursos, cuatro no se hayan

hecho, solamente unas 60 personas hayan impartido un curso

de unas 20 horas aproximadamente, aquí falla algo. Yo digo

que tal y como está esto, para mí falla; o bien falla que no se

anuncian en condiciones, que no se ofertan en condiciones, que

las condiciones para poder acceder a ese curso son muy

complicadas, o algo. Sinceramente me gustaría que me

explicara realmente qué está pasando, porque ante esta

situación tenemos una escuela de hostelería que está todo el

año para hacer tres cursos, que duran una semana

aproximadamente cada uno, pues claro sinceramente entiendo

que se le está sacando muy poco provecho a esa escuela de

hostelería, cuando entiendo que debería haber ahí una

formación muchísimo más continuada y más presente durante

todo el año, y sobre todo durante los meses de invierno, que es

cuando realmente las personas pueden disponer de tiempo para

seguir formándose en el área de turismo y de restauración y de

hostelería. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar la pregunta té la

paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja li he

dit abans que la nostra intenció seria que es pogués fer tot a

Eivissa, però que no hem tengut la resposta de l’alumnat

suficient per fer-ho tot a Eivissa. Em diu que perquè només

feim els cursos d’àrea de cuina, que són de rebosteria salada,

cuina amb verdures, fruites i productes de l’horta, i bufet de

cuina eivissenca, per què només ho feim durant unes

determinades èpoques de l’any, i que a més corresponen al

principi de temporada. Per una lògica esclafant, perquè aquests

alumnes la resta de l’any estan a Mallorca cursant els mòduls

de la direcció hotelera, i poden venir al final del curs a fer

aquests cursos de cuina a Eivissa. És el que li deia abans.

L’únic que hem aconseguit fins ara és això, poder aconseguir

que una part dels seus mòduls de la seva carrera, dels seus

estudis, la puguin fer a Eivissa. I hem intentat fer-los al mes de

maig que és quan acaba el curs, per no xapar-los durant el

període escolar, i han estat durant tot l’any a Mallorca fent la

resta de mòduls, i el mòdul on hem tengut demanda l’hem fet

al mes de maig, que són aquestes hores.

El tema del curs de restauració, no hi ha hagut resposta de

l’alumnat, però clar, no podem posar la pistola al cap a ningú

perquè s’apunti als cursos. Hi ha moltíssims d’alumnes

d’Eivissa, jo assistesc periòdicament a reunions a l’Escola

d’Hoteleria, veig i comprov com hi ha alumnes d’Eivissa, de

Formentera i de Menorca, i n’hi ha molts que et diuen que

volen estar allà, que creuen que estant a Mallorca

subvencionats i becats, fan tot el curs allà, i que creuen que les

instalAlacions... Contra això no podem lluitar. Nosaltres estam

posant al mercat l’oportunitat, al mercat docent en aquest cas,

l’oportunitat que puguin fer mòduls a la seva illa, a Eivissa. Ho

intentarem l’any que ve a Menorca; i tenim la resposta que

tenim, que en el cas dels cursos d’àrea de restauració, que eren

80 hores i quatre cursos específics, no hem tengut alumnat, i

per tant no els hem pogut fer. Els de cuina s’han concentrat a

aquestes èpoques per poder compaginar l’estudi d’aquestes

persones amb l l’estada a Mallorca i la resta dels mòduls que li

corresponen a cadascun dels anys del curs de direcció hotelera.

Per tant, jo crec que la qüestió és molt senzilla. No té més

arestes ni més qüestions. I nosaltres voldríem l’any que ve

oferir més cursos de direcció hotelera a Eivissa. El problema és

que no sabem si trobarem la massa d’alumnat suficient per

poder-ho dur endavant. I després vostè coneix perfectament

l’institut Blanca Dona d’Eivissa, i sap que es fa molta més cosa

que el que hi ha aquí en Formació Professional. Aquí estam

parlant només de direcció hotelera. A l’institut Blanca Dona
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d’Eivissa, es fan moltíssimes més activitats de Formació

Professional del sector turístic, però aquí estam avui vostè i jo

parlant de direcció hotelera. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Yo creo que no, Sr. Conseller. Yo la solicitud de

documentación que pedí era: “¿Qué cursos se han realizado en

la Escuela de Hostelería?”, en general, yo no especificaba

exclusivamente de lo que pudiera ser dirección hotelera. Era “

¿Qué cursos se han realizado en la Escuela de Hostelería en

Ibiza desde enero del hasta septiembre del 2005? Lo suyo en

este caso es que se me hubiera mandado el planning de todos

los cursos realizados, tanto los de Formación Profesional como

los de...; usted me habla aquí de los cursos de dirección

hotelera. Yo sinceramente, cuando vi éste pensé que si

realmente esto es todo lo que se ha ofertado en la Escuela de

Hostelería de Ibiza, que además está subvencionado con los

fondos europeos, que normalmente también se llevan a cabo

cursos del SOIB, sinceramente me preocupa ver que es la única

demanda que ha tenido la Escuela de Hostelería. ¿ Que usted

me dice que se han dado otros cursos? Bueno, pues yo

solicitaré la información correcta, pero si yo pido cursos

realizados en la Escuela de Hostelería y me entregan éstos, para

mí son los cursos que se han realizado. Yo en ningún momento

relacionaba los cursos con lo que pudiera ser dirección

hotelera, sino todos los cursos que se han desarrollado.

Entonces realmente el tema sería preocupante, porque si en

todo un año se han ofrecido siete cursos, y sólo se han

impartido tres, la situación es complicada. Aún así me preocupa

el hecho de que cuatro hayan quedado desiertos. Aún así me

preocupa, porque hay algún problema de fondo. O bien, insisto,

no se llega la comunicación, la información como se tiene que

llegar, no se ofrece, no se hace la publicidad que corresponde

a la formación, insisto, en un lugar donde cada vez es más

difícil buscar personas cualificadas para llevar a cabo

determinados trabajos, en donde la demanda además por parte

del sector es importante, porque continuamente simplemente

con buscar el diario y ver que cada vez se buscan precisamente

profesionales del área de la cocina, de la restauración, que

podamos tener la opción de ofrecer esta formación, y que los

cursos queden desiertos, pues sinceramente a mí este tema

entiendo que se tendrían que tomar medidas, las medidas que

fueran oportunas y necesarias para corregirlo y para poder

ofertarlo, ya no solamente aquellos que en este caso puedan

estudiar los módulos de dirección hotelera como dice usted,

sino a todas aquellas personas que en un momento determinado

no están trabajando, y pueden dedicar el tiempo libre que

tienen, sobre todo en invierno, a poder seguir formándose, que

es necesario.

De todas formas, Sr. Conseller, volveré a solicitar toda la

relación de cursos, pero si yo lo pido, lo pido por dos veces, se

me entrega el mismo papel, entiendo que es toda la oferta

formativa que se ha dado en la Escuela de Hostelería. Y si no

es así, espero recibir la oferta completa que se haya podido

impartir, con la relación de cursos, porque si no, sinceramente,

si es esto, insisto, tres cursos en una escuela de hostelería, el

balance realmente es pobre. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per tancar el torn de contrarèplica té

la paraula l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que és evident que

s’han fet molts més cursos, i que és possible que hi hagi hagut

una mala interpretació de la pregunta, i crec que és obvi que el

SOIB i que altres tipus d’institucions han fet moltíssims de

cursos, i vostè ho sap, que l’institut Blanca Dona a Eivissa du

a terme una activitat jo diria que incessant de Formació

Professional dins el sector turístic. Hem interpretat a la

Conselleria de Turisme que se’ns demanava pel curs de

direcció hotelera, i per tant lament i li deman disculpes si hi ha

hagut una interpretació equivocada de la pregunta; però és

evident que a l’institut Blanca Dona d’Eivissa -aquí hi ha el

president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera- s’han duit

a terme continuadament cursos de Formació Professional dins

l’àmbit turístic i hoteler. I vostè a més ho sap perfectament. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 3315/05, del'Hble. Sra. Diputada

Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a promoció turística.

Passam a la pregunta 3315/05, que formula la Sra. Patricia

Abascal, relativa a promoció turística. “Té pensat la Conselleria

de Turisme dur a terme el traspàs de competències en matèria

de promoció turística aquesta legislatura?”. Té vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, también es un tema

que hemos debatido en estos dos años que llevamos de

legislatura, lo hemos debatido en profundidad. Ustedes tienen

una opinión, nosotros tenemos otra completamente diferente,

incluso de interpretación, de determinados puntos incluso de

nuestro propio Estatut, en donde se reconocen las competencias

en materia de turismo. Pero a mí lo que me gustaría ya es poder

dejar zanjado este tema. Yo tengo aquí el programa electoral

del Partido Popular, que habla de temas de competencias, en el

que dice: “creemos necesario culminar el proyecto

constitucional y estatuario, continuando con la atribución de

competencias y responsabilidades al Consell Insular de Ibiza y

Formentera en materia de promoción turística para cada una de

las islas, medio ambiente, política hidráulica y juventud entre

otras”.



TURISME / Núm. 14 / 9 de juny del 2005 203

 

Ustedes siempre hacen referencia a su programa electoral.

Yo por una vez también hago referencia a su programa

electoral. Ahí contemplaba el hecho de que se iba a trabajar

para conseguir la competencia en materia de promoción

turística. Luego ustedes han salido con una interpretación que,

insisto, nosotros diferimos de ella. Pero a mí lo que sí me

preocupa son dos cosas en este aspecto. Si ustedes, sabiendo

que no era posible llevar a cabo ese traspaso de competencias,

lo ponen en un programa electoral, eso significa engañar a los

ciudadanos; o, si es más grave, si no lo sabían lo ponen sin

tener la plena seguridad de que esas competencias podían no

ser traspasadas. Cualquiera de las dos situaciones es grave,

porque está claro que cuando en un programa electoral se

promete un tema tan importante para el turismo y para la

promoción en este caso para las islas de Ibiza y Formentera, y

de Menorca, y luego por los motivos que ustedes quieran aludir

y quieran poner no se lleva a cabo, está claro que eso es un

incumplimiento, eso es una palabra clara: incumplimiento del

programa electoral.

Ustedes continuamente hablan de que todas las acciones

que llevan adelante es porque cumplen con su programa

electoral, porque cumplen sus promesas, pero nos vemos aquí

ante una promesa que, insisto, creo que es de las más

importantes que un partido puede sacar adelante, por las

expectativas que puede generar, resulta que por los motivos que

ahora usted seguramente me volverá a relatar, y que yo también

ya conozco, me dirá que no se puede llevar a cabo. Pero sí que

quiero dejarle clara una cosa: El concepto de traspaso de

competencias, podemos discutir mucho sobre el tema, el caso

es el siguiente, aquí existe un instituto, el IBATUR, que es el

que lleva a cabo el tema de promoción turística, que tiene unos

presupuestos específicos, que tiene una presencia muy

importante en las principales ferias internacionales, que lleva

a cabo de una manera decidida cuáles son los productos que

quiere promocionar, que se puedan ofrecer en el exterior; por

lo tanto hace promoción en el exterior. El IBATUR hace

promoción en el exterior, e insisto, tiene unos presupuestos en

los que de momento se aglutina toda la promoción de las cuatro

islas.

Por lo tanto, Sr. Conseller, ante la situación que ha derivado

este continuo rifirrafe, hablemos claro, sobre el tema de la

promoción, ya me gustaría que quedara claro el hecho de que

usted me dijera que no se va a llevar a cabo el traspaso de las

competencias en materia de promoción. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec

que l’important és, vostè ha parlat d’una cosa que és enganar

els ciutadans, jo crec que l’important és que al final les

polítiques que s’apliquen, o les decisions que es prenen, es

puguin prendre amb el màxim consens i amb l’acord dels

sectors implicats i afectats. Això crec que és el bàsic i

essencial. I nosaltres hem obert un procés de negociació i de

diàleg amb els consells insulars, especialment de Menorca i

d’Eivissa, en relació al tema de les competències de promoció

turística. Que també voldria fer aquí un incís: no sé tota aquesta

urgència, tota aquesta pressa, tot aquest interès desmesurat que

demostra vostè i el seu grup parlamentari en relació al traspàs

de competències de promoció turística, quan vostès varen tenir

l’oportunitat durant quatre anys, i governaven al Consell de

Menorca i al Consell d’Eivissa, i el conseller de Turisme era

del mateix color polític que la presidenta del Consell Insular de

Menorca i que determinats membres del Consell Insular

d’Eivissa; i ni en parlaren, d’això.

De manera que és possible que estigui en el programa, però

a vostès aquest tema de traspassar les competències en matèria

de promoció turística i de descentralitzar la promoció turística,

no els va interessar el mínim, ni en parlaren en tota la

legislatura, de manera que entengui que a mi em desperti un

cert interès el perquè se’ls ha despertat a vostès ara de sobte

aquest interès. No ho entenc massa bé. Si creuen que això és la

panacea de tots els mals de la promoció turística, varen tenir

quatre anys per fer-ho.

Però bé, li estava dient que hem obert un procés de diàleg,

on hi ha un president d’un consell governat pel Partit Popular,

però on hi ha una presidenta també governada pel Partit

Socialista, com és a Menorca. I un punt de conclusió al qual

hem arribat és que la transferència pura i dura de les

competències de promoció turística planteja dos problemes que

vostè haurà de reconèixer, perquè són veritats, no diria que

matemàtiques, però són veritats incontestables, que són: 

La primera, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no

ha rebut mai, mai, la transferència de l’Estat. Nosaltres hem

pogut transferir competències com a comunitat autònoma  als

consells insulars, de competències transferides de l’Estat. Però

és que la competència en promoció turística, s’han transferit

competències de turisme en general, d’ordenació turística, de

processos de qualitat, etcètera, però de la promoció no.

Continua existint Turespaña, continua existint un organisme de

promoció turística com és l’IBATUR, a nivell nacional. I per

tant, no hi ha hagut un procés Estat-Comunitat Autònoma, i per

tant entengui que sigui dificultós un procés Comunitat

Autònoma-consells insulars. Això vol dir que la Comunitat

Autònoma ha hagut de fer el seu racó, ha hagut de fer el seu

propi pressupost de promoció turística sense que rebi cada any

una transferència de promoció turística que li arribi de l’Estat.

Aquesta és la primera veritat incontestable.

La segona veritat incontestable és que si nosaltres avui

agafàssim el pressupost de l’IBATUR i li aplicàssim els criteris

de transferències de competències que s’apliquen normalment,

jo això ho he parlat amb el president del Consell Insular

d’Eivissa, amb el sector turístic a Eivissa, amb la presidenta del

Consell Insular de Menorca, i amb el sector a Menorca, qui hi

sortiria perjudicat seria Menorca i Eivissa; perquè Menorca,

per posar un exemple, que a les transferències normalment li

sol correspondre no més d’un 12% quan es transfereix una

competència, i en aquest cas els índexs correctors d’aquesta

transferència li perjudicarien perquè té menys places, menys

visitants etcètera, que podrien ser criteris correctors, a l’illa de

Menorca el que li arribaria de transferència d’aquesta

competència turística no li bastaria segurament ni per anar a
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una fira. Miri el que li dic, ni per anar a una fira. O a dues, és

igual. Però segurament no podria fer molta més cosa del que

estam comentant.

Com a conseqüència d’això, hem obert un procés de diàleg

i de negociació amb els consells insulars i amb el sector. Quan

vostè diu que estam enganant la gent, a mi el que realment

m’interessa és arribar al 2007 amb els sectors implicats que

realment estiguin d’acord amb la decisió que haguem presa,

hem arribat a un acord distint, que és crear consorcis, o

fundacions, o instruments de promoció específica de cadascuna

d’aquestes illes, amb aportacions de l’IBATUR, i que puguin

fer una promoció diferenciada i específica d’aquestes illes. I jo

li puc assegurar una cosa: Quan acabi aquesta legislatura el

sector turístic d’Eivissa i Formentera, el sector turístic de

Menorca, no es veuran defraudats, estaran d’acord amb la

fórmula, perquè venim mantenint converses i així ho estam

planificant, perquè els permetrà molt més que la fórmula pura

i dura d’una transferència de competències. I a més li diré que

en acabar comptarem, i comptarem el que transferia el Govern

del pacte a Eivissa en matèria de promoció turística, el que

transferia el Govern del pacte a Menorca en promoció turística,

i avaluarem què està transferint o què acabarà transferint el

2007 a aquests consorcis descentralitzadors de la promoció

turística a Eivissa i a Menorca.

Per tant, com li dic, d’enganar res, sinó que en acabar

comptarem. Vostè es podrà aferrar durant aquests dos anys que

queden de legislatura a incompliments de programes electorals,

etcètera. Faci el que vulgui, perquè si nosaltres ens hem

d’aferrar a incompliments de programes electorals autonòmics

i estatals del Partit Socialista, em veig de veritat amb bastants

de metres d’avantatge per davant vostè. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. La verdad, Sr. Conseller, ahora

resulta que parece que nosotros somos los responsables de que

ustedes pusieran esto en el programa electoral. Son ustedes

quienes lo pusieron, no nosotros. Eso para empezar. En

segundo lugar, el anterior equipo de gobierno del pacte de

progrés sí que trabajó para descentralizar y para que la

promoción pudiera ser diferenciada, sí que trabajó. Lo hizo, Y

entre ellos llevó a cabo la firma de un convenio de 8,8 millones

en materia de promoción, y a Ibiza se le traspasó un 22%, para

que pudiera llevar a cabo acciones promocionales, lo hizo. Si

usted alcanza, digamos, un traspaso de esos niveles, pues

bienvenido sea. Se hizo, sí se hizo, así que en ese aspecto, Sr.

Conseller, yo creo que hay una frase que... -exacto, y se hizo

con el sector, con las cámaras de comercio...- Por cierto,

hablando del sector, Sr. Conseller, le voy a pasar un documento

redactado a principios del 2003. La Federación Hotelera de

Ibiza y Formentera pedía las competencias en materia de

promoción turística. Las pedía. Curiosamente firmado en enero

del 2003. Ahora, que ha cambiado la cosa, ya no tiene interés

en esas competencias, pero se lo voy a pasar, porque era muy

interesante todo lo que solicitaba en ese momento. Ahora

resulta que ya no le interesa el tema de las competencias en

promoción, que ahora se puede hacer promoción de otra

manera, se puede hacer promoción a través de un consorcio...

Por cierto, ésta va a ser la legislatura de los consorcios, al

menos en Ibiza y Formentera, porque con este futuro consorcio

llevaremos ya como tres o cuatro. Va a ser la legislatura de los

consorcios, otra cosa no, pero consorcios, se habrán formado

como churros directamente.

Por lo tanto, Sr. Conseller. Ustedes eran los que prometían

el traspaso de las competencias. Ustedes fueron quienes lo

pusieron en un papel. Y si usted ahora me habla de que

Turespaña insiste que tiene las competencias en materia de

promoción exterior, si esto resulta que no lo sabían antes, y en

el programa son capaces de poner una promesa, y hablo de una

promesa tan importante como es este tema, sinceramente, Sr,

Conseller, la próxima vez que realicen su programa electoral

miren un poquito mejor las cosas, porque ahí sí es engañar a los

ciudadanos, que además, insisto, en su momento el sector

estaba de acuerdo con el traspaso de las competencias. Si ahora

ustedes mágicamente han conseguido convencerles de lo

contrario, pues mire, eso que se van a apuntar ustedes. Pero el

sector estaba de acuerdo, y eso no lo puede usted negar, porque

yo se lo puedo demostrar con papeles, porque es así. Lo que sí

es curioso, es que antes se pedían unas cosas que ahora no se

piden, eso también es realmente curioso. El tema de las

competencias en promoción, lo que sí que es verdad es que

interesa que se puedan llevar acciones promocionales

diferenciadas por islas, y nosotros siempre hemos hablado de

este tema, de que es necesario que cada isla pueda decidir qué

promoción quiere, porque hay un hecho evidente: somos islas

diferentes, productos en algunos casos diferentes, pero al

mismo tiempo somos competidoras unas con otras, y eso es una

realidad. El turismo que hay en Mallorca es un turismo muy

similar al que podemos tener en Ibiza. Ahora va cambiando un

poco el modelo, ahora nosotros nos decantamos más por el

turismo joven que por el familiar, ahora va cambiando un poco

el modelo. Pero somos competidores. Menorca en algunos

aspectos es más un turismo familiar, diferente incluso al que

hay en Mallorca. Y Formentera tiene un turismo totalmente

distinto.

Somos productos y somos islas con turismos diferenciados,

y hay que hacer acciones promocionales diferenciadas, porque

le voy a poner un ejemplo. En la Feria de Berlín, en la ITB, se

hizo una promoción muy importante de un torneo de golf, aquí

en Mallorca, que sinceramente para Ibiza, Formentera y

Menorca los resultados de esa promoción, de momento cero.

Le pongo un ejemplo. O en un momento determinado se puede

hacer una promoción muy específica de algo de Menorca que

no le saque rédito a las otras islas. Por lo tanto es necesario

llevar a cabo campañas específicas y que nos permitan

diferenciarnos, porque somos unas islas que tenemos productos

distintos, y eso yo creo que es una realidad. Podemos hablar de

la marca Illes Balears, podemos hablar y podemos intentar

promocionarla, y podemos intentar crear un paraguas sobre las

islas. Podemos hablar de ello, pero la realidad es que Mallorca,

Menorca, Ibiza y Formentera tienen unos productos muy

específicos que interesa a cada uno poder promocionarlos.

Porque lo que a lo mejor es bueno para una isla a lo mejor no

lo es tanto para otra, o al contrario.
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Por lo tanto, Sr. Conseller, lo que sí queda aquí después de

su intervención, lo que sí podemos resumir es que el

compromiso del Partido Popular en el traspaso de

competencias de promoción no se va a llevar a cabo, no se va

a realizar. Por lo tanto, eso lo tendrán que poner en un menos

en su balance. Por lo tanto, ahí están incumpliendo su programa

electoral, y el hecho de que luego quiera comparar el programa

electoral del PSOE, que me imagino que lo hablará a nivel

nacional, ya le gustaría en algunos aspectos al Govern de les

Illes Balears haber cumplido el compromiso electoral que tenía

en un solo año, y haber hecho todo lo que se ha hecho en un

año aquí. Por lo tanto, Sr. Conseller, insisto, las comparaciones

son odiosas, y a veces es preferible no mencionarlas, porque si

uno se pone a analizar, uno puede salir perjudicado; y en este

caso yo creo que el Govern balear no lleva el mismo ritmo de

compromiso electoral que sí puede llevar el Partido Socialista

a nivel de Madrid.

Y en cuanto al tema de la promoción, está claro, es un tema

zanjado. A partir de ahora no hablaremos de traspaso de

competencias, pero sí hablaremos de incumplimiento del

Partido Popular. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per tancar el torn de contrarèplica té

la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No

importa anar-se’n tan enfora, no importa anar-se’n al programa

electoral del PSOE a Madrid, que vostè diu que ja l’ha

complert en un any, i jo no sé per on l’ha complert. Però bé, no

ens posaríem d’acord. Basta que ens n’anem al del Partit

Socialista del 99 al 2003 quan va governar. Si vol, un dia vostè

i jo ens asseiem, i li mostraré tots els incompliments,

començant pel principal, que era el del discurs d’investidura

que refrendava el programa electoral, que era “jo no em

barallaré mai amb els sectors, jo no imposaré mai una política

en contra dels sectors”. Paraules del Sr. Antich que varen ser

d’una clarividència total i absoluta. Començant per aquí,

començant pel preàmbul del programa electoral. I es varen

barallar amb tothom. Es varen barallar amb els pagesos, amb

els turistes, amb els hotelers, amb els empresaris, amb tothom.

Per tant, si vol que comencem una carrera d’anàlisis

d’incompliments de programes electorals, estic disposat. Ara

bé, el que jo no puc admetre en el moment en què jo tenc la

informació, i per tant la puc contrastar aquí mateix, és que em

digui que l’anterior Govern va treballar per la descentralització

de la promoció turística, perquè jo li explicaré amb les dades

que tenc aquí. El primer de tot que no va fer és transferir. Per

tant el primer que va fer és no transferir; punt número 1. 

Punt número 2: Miri, quan jo vaig arribar al Govern, la

Conselleria de Turisme tenia -si el Sr. Diéguez li deixa prestar

atenció, li explicaré- un conveni amb el Consell Insular, li

explicaré les dues illes: Menorca i Eivissa. La primera, el

Consell Insular de Menorca tenia un conveni...

EL SR. PRESIDENT:

Els pregaria que deixassin acabar d’intervenir el conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

...el Consell Insular de Menorca tenia un conveni amb la

Conselleria de Turisme, on la Conselleria de Turisme transferia

500.000 euros, atenció, al Consell; el sector no pintava res.

Això que tant parlaven vostès de parlar amb el sector, res; tot

anava al Consell. El Govern del Partit Popular al pressupost del

2004 incrementa aquest conveni amb un 20%, i passa a

620.000 euros, amb un com què, que ja hi entra el sector. I en

el 2005, enguany, el torna a incrementar amb un altre 20%, i

passa als 720.000 euros d’enguany del conveni. Això és

descentralitzar de veres. Hem passat dels 500.000 que

transferia la Conselleria de Turisme als 720.000 que s’estan

transferint enguany, donant participació al sector. I jo li puc

garantir que acabarem aquesta legislatura fins i tot doblant

aquestes xifres d’avui. És a dir, haurem triplicat o quadruplicat

el que el seu Govern que vostè deia que descentralitzava tant,

estava donant a l’illa de Menorca en matèria de promoció

turística. 

I a Eivissa és el mateix. A Eivissa tenien un conveni, m’ho

recordava ara el president del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, president d’aquesta comissió, de 300.000 euros.

Sap de quant és el conveni avui? De 900.000. L’hem triplicat

en dos anys. Això és descentralitzar. I amb la participació del

sector. Això és descentralitzar. Que vostès després vulguin

afegir altres punts que feien específics, de promoció de

Menorca i d’Eivissa? També els feim nosaltres. Nosaltres hem

fet accions específiques d’Eivissa fora de conveni. Hem fet una

acció amb el conjunt de futbol del Milà, hem fet una producció

de sèrie de televisió que s’ha passat per Televisió Espanyola

específica per a Eivissa; i el mateix hem fet amb Menorca.

Amb Menorca enguany hem fet el Congrés dels agents de

viatges italians, fora de conveni, que ha costat els seus doblers.

I amb Menorca hem fet el creuer d’Iberojet que ha duit 900

agents de viatges a conèixer durant tot un dia sencer l’illa de

Menorca, fora del conveni.

Per tant, a mi no em doni lliçons de descentralitzar la

promoció turística, perquè en aquests moments... Sí, sí, vostè

ha començat la seva intervenció dient que “el anterior

Gobierno trabajó para el...” No..., bé, va treballar però poquet,

perquè va estar a Menorca amb 500.000 euros, i avui estam en

720.000, i ja li dic que acabarem triplicant en acabar aquesta

legislatura; i a Eivissa de 300 a 900.000, perquè Eivissa té

Eivissa i Formentera.

Quan em comença a parlar d’Illes Balears i de les fires, aquí

ja em perd per no riure. Em diu que a Berlín varen presentar un

campionat de golf, sí; i que només beneficiava Mallorca, sí. És

que lamentablement a Eivissa i a Menorca no hi ha camps de

golf, i vostè ja sabrà perquè no hi són. Per les moratòries que

aplicaren vostès a Eivissa dels camps de golf, i perquè a

Menorca el Pla Territorial Insular no permet els camps de golf.
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Perquè si hi hagués camps de golf, podríem fer actuacions

promocionals per a Eivissa i Menorca del turisme de golf. I

mentre hi hagi a Menorca aquest Pla Territorial Insular, no serà

possible, i esper que pugui ser possible amb el nou govern al

Consell Insular donar una oferta desestacionalitzadora i de

qualitat com és la del golf, i puguem fer promoció de golf no

només de Mallorca, sinó també d’Eivissa. Però el que vostè no

em pot demanar és que jo faci promoció del golf a Eivissa i a

Menorca. És que no ho puc fer.

I en canvi a aquestes fires de Berlín s’ha fet promoció de

productes -a Berlín i a Madrid- productes que sí son típics

d’Eivissa. Nosaltres hem fet promoció amb un acte a Madrid,

a Fitur, juntament amb el Consell Insular, de la moda Adlib; i

hem fet promoció a Berlín de les rutes cicloturístiques; i hem

fet promoció del pla que en aquest moment s’està

desenvolupant a Sant Antoni. Per tant a les fires, li agradi o no

li agradi, estam donant protagonisme per igual a totes i

cadascuna de les Illes. I si hi hagués aquí la presidenta del

Consell Insular de Menorca ho podria corroborar, perquè la

presidenta del Consell Insular de Menorca ha pogut presentar

les estacions nàutiques a Berlín i a Madrid; la presidenta del

Consell Insular de Menorca ha pogut presentar plans de

promoció específics de Menorca a les fires turístiques de

Berlín, de Londres i de Madrid; i per tant no hi ha cap tipus de

discriminació positiva en relació a Mallorca en les fires i en el

gran paraigua de l’IBATUR.

Per tant i en conclusió, miri: El que realment comptarà és

l’acord, que és el bàsic i és el que ens guia, amb el sector i amb

els professionals del sector. I nosaltres estam en condicions de

garantir-li que hi haurà molta més descentralització de la que

hi va haver en els anys del pacte quant a promoció turística, i

a més a satisfacció, i amb l’acord i amb el consens del sector.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

6) Pregunta RGE núm. 3394/05, del'Hble. Sr. Diputat

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Parc Arqueològic de Son Real.

7) Pregunta RGE núm. 3395/05, del'Hble. Sr. Diputat

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rehabilitació de les cases de Son Real.

Passam a la següent pregunta, la 3394/05, relativa a parc

arqueològic de Son Real. Per formular-la té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Celestí Alomar

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats. Sr. Conseller, si li pareix li proposaria -i si el

president ens ho permet- agrupar la pregunta 3394 i la 3395.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Les dues fan referència a Son Real. Una fa referència a la

creació d’un parc arqueològic a Son Real, i l’altra fa referència

a la rehabilitació de les cases dels senyors de Son Real.

Les cases dels senyors de Son Real és una rehabilitació que

jo record que es varen iniciar els tràmits i la petició de llicència

d’obres ja fa bastant de temps, abans que començàs aquesta

legislatura, i que també record, si la memòria no m’engana, que

hi havia recursos suficients i ja habilitats, procedents

concretament de l’impost sobre estades turístiques, conegut

com a ecotaxa.

Llavors també hem llegit a la premsa, i crec que alguna

vegada ens ha explicat el conseller en aquesta seu

parlamentària, que també s’anava a crear un parc arqueològic

a Son Real. Per tant, tenim dues qüestions. I en canvi tenim tres

partides pressupostàries, o rectificaré, més que tres partides

pressupostàries, tres línies d’ingressos de recursos: Una, que és

la de l’ecotaxa; l’altra que és d’endeutament, que és la que

se’ns explica quan ens varen presentar els pressuposts de la

comunitat, concretament a la secció que fa referència a

l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears, a l’apartat

9 se’ns diu que hi ha un capítol de milions d’euros, que abans

s’ha explicat que una de les accions que es farà serà la

rehabilitació i restauració de Son Real, i es diu que va a

endeutament; és a dir que tenim un ingrés de l’ecotaxa, un que

va a endeutament, i ara l’altre dia que ens explicaven que aniria

a través de la targeta verda. A nosaltres ens agradaria saber

exactament, perquè si no, donam la impressió, i es dóna amb

massa freqüència, i no vull fer referència a cap conversa

anterior, però es dóna la impressió que això és com, no s’ho

prengui malament, però jo l’altre dia jo estava amb el meu

alAlot a la platja de Palma, i vaig veure un senyor que tenia tres

coses rodones que les anava movent... i ens fa la mateixa

sensació. Tenim tres fonts d’ingressos i dues sortides. 

Per evitar aquesta sensació, ens agradaria que ens explicàs

exactament com es finança un, com es financen els altres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Alomar, efectivament el Govern anterior va comprar les cases

de Son Real, unes cases que requereixen d’una reforma i d’una

restauració, i a més el Govern pretén no només a les cases, sinó

tota la finca de Son Real, dur a terme un gran parc arqueològic,

que pugui ser per a l’ús i el gaudi de residents d’aquestes illes

i visitants. 

Hi ha, com vostè sap, uns fons recaptats a través de

l’ecotaxa, que s’empraran per rehabilitar aquestes cases, i el

que no basti d’aquests fons, que no bastarà, jo crec que bastarà

justet per pagar la rehabilitació de les cases, tot el que fa
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referència a la construcció, a la posada en marxa del parc

arqueològic i del centre d’interpretació es farà, o es proposarà

al patronat de la fundació -li he explicat en reiterades ocasions

que és el patronat de la fundació el que ha de prendre aquestes

decisions- que sigui d’aquests recursos originats a través de

l’ecotaxa que es pugui pagar el parc, que es pugui finançar la

realització d’aquest parc arqueològic i del centre

d’interpretació. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la seva explicació

seria correcta si no hi hagués un error, si una de les cartes o una

de les coses que vostè maneja no estigués marcada, i l’error és

que el fons de l’ecotaxa no és un petit fons, senzillament. Les

darreres informacions que tenien i que ens varen donar és que

l’ingrés va ser de 53 milions d’euros, i no sabem en què els han

gastat. Per tant no és tan petit fons. És més, les darreres notícies

de premsa, crec que era el conseller d’Hisenda que deia que li

faltaven per cobrar 43 milions d’euros que estaven avalats, i

que per tant es poden utilitzar. Per tant, el primer error és que

el fons que hi havia no era tan petit.

Segona qüestió, crec les actuacions a Son Real seran

producte de l’ecotaxa, com havien de ser originàriament, i

bàsicament seran producte de l’ecotaxa, no vull dir al cent per

cent, però les actuacions que ara estan previstes, que l’únic clar

que hi ha és la rehabilitació de la casa dels senyors, es farà amb

fons d’ecotaxa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

la paraula el. Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Jo en cap moment he dit que

l’ecotaxa sigui un petit fons. Una altra cosa és que puguem

tenir vostè i jo altres debats on puguem discrepar sobre si

l’ecotaxa ingressava doblers per un costat però els minvava per

un altre de les arques autonòmiques, però evidentment el fons

de l’ecotaxa és un fons que no és petit, sinó que és

considerable; el que passa és que no només es gasten doblers

de l’ecotaxa a Son Real; es gasten en molts més projectes que

afecten altres conselleries fins i tot, Medi Ambient, Agricultura,

Comerç... Vostès mateixos saben que varen crear una comissió

interdepartamental que adjudicava projectes i que molts d’ells

estan en marxa, i per tant l’únic que li dic és que nosaltres dins

la distribució que vàrem fer d’aquests fons al principi d’aquesta

legislatura, vàrem agafar una part que l’hem destinada a la

rehabilitació de les cases de Son Real, i que després hi ha un

projecte complementari, que és la creació del centre

d’interpretació i el projecte del parc arqueològic, que esperam

que la fundació pugui generar els recursos necessaris per dur-lo

a terme, i esperam que el patronat de la fundació pugui en el

seu dia donar el  vist-i-plau a aquesta iniciativa.

Per tant, jo no sé si m’he expressat malament, però en cap

cas no m’he referit a petit fons de l’ecotaxa. Hi ha un petit fons

de l’ecotaxa destinat a Son Real, que és el que emprarem per a

la restauració de les cases, i que en aquests moments està a

l’Inestur. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 3396/05, del'Hble. Sr. Diputat

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pelAlícules subtitulades.

Passam a la següent pregunta, la 3396/05, relativa a

pelAlícules subtitulades, i per formular-la té la paraula el Sr.

Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Segurament, Sr. Conseller,

dirà “i ara per què em fan aquesta pregunta?”, i jo també em

deman “i ara per què li faig aquesta pregunta?”. I senzillament

li faig aquesta pregunta perquè com que han sortit tantes

informacions damunt la premsa, i han estat tan contradictòries,

i ens han explicat tan poc de la targeta verda, que en un

moment determinat va sortir que els usuaris de la targeta verda

podrien anar als cinemes. I a nosaltres ens va preocupar

moltíssim saber si els usuaris de la targeta verda, que

bàsicament són estrangers, tendrien cinemes per anar -que jo

recordi, el cinema Regina i algun que feien pelAlícules- I per

això li vàrem fer la pregunta. Per tant, miri. Jo quasi quasi no

la puc retirar, perquè ja he fet un ús de la paraula, però jo la

donaria per retirada. Si vostè té res a dir, digui’m. Jo no li faré

contrarèplica, perquè senzillament era això, una pregunta que

ens duia a l’absurd, però és que és així la realitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Alomar, no li contestaré perquè no ho sé, no sé quantes

pelAlícules de les que s’emeten en els cinemes de les Illes

Balears s’ofereixen subtitulades o s’hi oferiran durant l’any

2005. Però sé per on va la pregunta. I sí que vostè sap que la

targeta verda no només és per als turistes. Vostè sap que la

targeta verda també la podran adquirir els residents, i hem entès

que els ciutadans de les Illes Balears poden trobar un important

alAlicient en el fet que els dimecres tenguin un descompte

similar al del dilluns als cinemes. I jo crec que aquí no hi ha

trampa ni cartró. Vostè va al cinema el dilluns, i li costa molt

menys que el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, el
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dissabte i el diumenge; amb la targeta verda li costarà el mateix

que el dilluns, i per tant crec que és un alAlicient que la targeta

tendrà per als residents. Per als turistes, doncs ja hem dit en

moltíssimes d’ocasions que els continguts de la targeta variaran

entre el turista i el resident precisament per qüestions com

aquesta que vostè avui apunta.

Veig que vol fer ús de la rèplica, havia dit que no, però

aquesta és la qüestió. La qüestió és que aquest és un contingut

més dirigit a la població resident que adquireixi la targeta verda

que no al visitant. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alomar, si vol fer ús de la

rèplica, té vostè la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, també molt breument perquè ha introduït un element

nou, que és la targeta verda per als ciutadans. Jo no sé si

arribarà a existir aquesta targeta per als ciutadans o no, no ho

sé, perquè així com van les coses ho dubt molt. Però sí que el

que els demanaria és que fessin els comptes una mica millor, i

que no els passàs el mateix que els passa als visitants, que quan

per exemple van a la catedral, els surt més barat si hi van en

grup que no amb targeta verda, d’això ja en varen parlar una

altra vegada. Per tant, facin els comptes millor, no fos cosa que

hagin de fer referència a aquell dit popular que es perden les

coses per les bardisses.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar, i per tancar el torn de contrarèplica té

la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Sr. Alomar, mal que li pesi, la

targeta de residents també funcionarà, igual que la dels

visitants, i vostè i jo sabem que tenim, i em sap greu haver

d’apelAlar sempre al mateix, aquesta aposta pendent. En acabar

comptarem. Jo li deman la paciència perquè dia 31 de

desembre d’enguany puguem passar comptes vostè i jo, i

puguem determinar exactament quantes targetes verdes s’han

venudes. Vostè va dir que no es passaria de les 300.000.

Aquest és un repte que està formulat, i esper dia 31 de

desembre que vostè i jo puguem pujar al bar d’aquí, a la

cafeteria del Parlament o a qualsevol altre, i que el que hagi

perdut pagui el cafè. Crec, Sr. Alomar, i lament moltíssim

haver-li de dir, que l’haurà de pagar vostè, perquè estic

convençut que en vendrem més de 300.000. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

9) Pregunta RGE núm. 3397/05, del'Hble. Sr. Diputat

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a distribució proporcional dels recursos nets de la

Targeta Verda.

Passam a la següent pregunta, la 3397/05, relativa a

distribució proporcional dels recursos nets de la targeta verda,

que formula l’Hble. Diputat Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. President, m’haurà de disculpar, però com que el Sr.

Flaquer treu el mateix tema, el tema del cafè, que jo li vaig

posar una condició: que havia de ser descafeïnat, com la pròpia

targeta, no és perquè no pugui prendre cafè, sinó perquè crec

que per la targeta verda ha de ser un descafeïnat, no dóna per

més; i que a més li puc dir també -li volia dir a l’altra

intervenció, no li he dit- jo, al diputat Ramon li he demanat la

seva targeta, perquè jo no faig comptes de contribuir

personalment (...) que tengués molt d’èxit, perquè crec que

l’increment de recursos de la comunitat sempre és bo, però

personalment no contribuiré a les 300.000, no fos cosa que

encara hagués de pagar per una, que perdés per una; i me l’ha

deixat el Sr. Ramon.

Parlant una mica més seriosament. Avui mateix hi ha hagut

un debat. Jo no hi entraré, en el debat, de distribució de

recursos entre les diferents illes. Crec que vostè no ha estat just,

perquè vostè sap que la realitat no és la que ha descrit, però no

entraré en aquest debat. El que sí m’agradaria saber és si

realment pensen amb els recursos de la targeta verda fer una

distribució per illes, i quins criteris utilitzaran per fer una

distribució territorial. La pregunta ve concretament perquè a

una de les intervencions darreres que ha tengut vostè a aquesta

seu parlamentària sobre recursos de promoció, demanava que

sí que estava content amb el tractament que es feia des de

Madrid a les Illes Balears, però el que vostè demanava era una

territorialització dels recursos de promoció. I d’aquí va venir

aquesta pregunta. També el Govern està disposat a

territorialitzar els recursos de la targeta verda? Perquè jo crec

que seria una bona notícia, ja el poc que s’explica de motu

proprio sobre la targeta verda, que avui li poguéssim treure

com a mínim com a titular saber si realment està disposat a

territorialitzar els ingressos de la targeta verda. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula l’Hble. Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Lament

profundament que no compri una targeta, perquè era una de les

300.000 amb què jo comptava, però... Ho lament

profundament. 

Miri, jo crec que d’aquesta pregunta ja n’hem tengut vàries.

M’agradaria insistir en un tema que jo no sé si ha quedat prou

clar. Això és una fundació, allà on el Govern en forma part, i

on hi ha un patronat, i on els estatuts d’aquesta fundació
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marquen claríssimament que és el patronat el que decideix on

s’inverteixen els recursos que pugui generar aquesta fundació.

Dit això, és a dir, dit que la competència per decidir aquesta

pregunta que vostè em fa no és del conseller de Turisme ni del

Govern, sinó del patronat de la fundació, que incorpora moltes

més entitats que el Govern, sí que li he de dir que el Govern de

les Illes Balears, en el si del patronat, defensarà que hi hagi una

inversió proporcional i territorialitzada a cadascuna de les Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula en el torn de rèplica

l’Hble. Sr. Diputat.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Ha quedat claríssim. No faré ús del torn.

10) Pregunta RGE núm. 3398/05, del'Hble. Sr. Diputat

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a usuaris que han adquirit la Targeta Verda.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors passam a la següent pregunta, i darrera, la 3398/05,

relativa a usuaris que han adquirit la targeta verda. Té la

paraula el Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fa uns dies

vostè feia unes declaracions a un diari d’Eivissa, i deia que...

No llegiré tot el que deia el diari, perquè diu que posava mala

cara, no sé exactament per què posava mala cara; estava de mal

humor. Ho posa el diari, però aquesta part no la llegiré, només

llegiré una altra part que ve entre cometes, que diu que la

targeta verda “la tarjeta había tenido un considerable éxito y

que -i aquí vénen les cometes- se han vendido bastantes”. Si

vostè ens pot dir que se n’han venut bastants, nosaltres no li

demanarem totes, perquè sé que és mal de quantificar, però n’hi

deu haver unes que potser les deu tenir més bones de

quantificar, que són aquelles que s’han venut als clients

directes. Jo sé que vostè n’ha donat als majoristes de viatges,

o pensa donar-ne; sé que n’ha donat a l’hotel Jaume III de

Palma, que és aquest que en tenim constància, supòs que n’han

comprat més hotels; i sé que a Eivissa no n’havien arribat

encara. Per tant aquesta via no li deman, perquè veig que la té

bastant complicada. La via del client directe, a veure si vostè

ens podria dir en aquest moment si hi ha hagut vendes de

targetes a clients directes, perquè l’altre dia ens va dir que no

ens la podia especificar, a veure si ens pot especificar aquesta,

ja que en aquest diari diu que n’ha venut bastants; per tant a

veure si pot concretar aquest “bastants”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller per contestar

aquesta pregunta.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo no

vull matisar les declaracions del diari, el que es va dir a Eivissa,

no sé si vaig ser jo o va ser el gerent de la fundació, és que la

targeta havia tengut una resposta correcta, adequada, per part

de les persones o de les entitats que havien de contribuir a la

comercialització d’aquesta targeta, que eren bàsicament

hotelers, agències de viatges, majoristes de viatges, companyies

aèries, etcètera. Comercialització directa en aquests moments

no n’hi ha, llevat del cas que puguem aconseguir que les

oficines d’informació turística, i estam pendents que un informe

jurídic així ho pugui determinar, puguin vendre directament als

clients.

Per tant en aquests moments ho estam venent a través d’una

xarxa de comercialització que no és pròpia de la fundació, que

és tota aquesta que jo li estic dient: rent a car, discoteques -que

a Eivissa n’han comprat- hotels, agències de viatges, majoristes

de viatges, companyies aèries, etcètera. I en tots aquests casos

el que es fa és un contracte de dipòsit, on es lliuren en dipòsit

unes targetes a l’hotel, a l’agència de viatges, al cotxe de

lloguer, i hi ha una clàusula d’aquest contracte de dipòsit allà

on es parla d’una liquidació amb caràcter periòdic, que és amb

caràcter trimestral, i per tant a dia d’avui jo no li puc encara

oferir informació de les targetes venudes, perquè no hem rebut

cap tipus de liquidació per part de cap dels intermediaris que en

aquests moments estan contribuint a la comercialització de la

targeta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senzillament volíem saber el

tema de la comercialització directa, i ens ha quedat també

claríssim dient que no n’hi ha en aquest moment. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula, Sr.

Conseller?.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Si, gràcies, Sr. President. Que en aquest moment no n’hi ha,

però que s’estan en aquests moments analitzant les possibilitats

que a través de les oficines d’informació turística, punts de

venda a l’aeroport que puguem estar en aquests moments en

converses amb Aena, no es descarta, però en aquests moments

els únics punts de venda que hi ha són a través d’aquells

intermediaris amb els quals s’ha arribat a acords de contractes

de dipòsit.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada haver esgotat l’ordre del dia, només em queda

en primer lloc agrair-li, Sr. Conseller, la seva presència aquí.

En segon lloc també agrair a totes les senyores i senyors

diputats, i també dir que ens n’anam amb la satisfacció, pens

que aquesta comissió serà la darrera d’aquest període de

sessions, perquè els temes d’aquesta comissió estan

completament a dia. No queda res pendent.

Moltes de gràcies, i s’aixeca la sessió.
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