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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, Miquel Ramon substitueix Miquel Rosselló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

Passarem al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes 154, 155, 268 i 269/06.

Assisteix el conseller de Turisme Sr. Joan Flaquer, aprofit
per donar-li la benvinguda.

I.1) Pregunta RGE núm. 154/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estudis estadístics de l'arribada de
visitants.

Per formular la pregunta RGE núm. 154/06, relativa a
estudis estadístics de l’arribada de visitants té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Patricia Abascal i Jiménez. Té la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, agradecer aquí su
presencia. Mi pregunta va relacionada con el último informe
que se ha hecho sobre el turismo en las Islas Baleares. En dicho
informe sí que aparece lo que es la entrada de visitantes a nivel
de Baleares, no a nivel digamos por islas, sino en el conjunto,
con determinados productos, en concreto con el turismo
náutico, el turismo de cruceros, el de golf y el de cicloturismo.

La pregunta va referida a si realmente se lleva a cabo
digamos otros estudios con otros productos, que bien sabemos
que existen en nuestras islas, como puede ser el cultural, el de
senderismo, o como puede ser el de congresos y de reuniones.
Al analizar digamos toda la información, detectamos que
faltaban informaciones relativas a estos productos. Y luego nos
llamó la atención que se hiciera a nivel global y no se pudiera
llevar un desglose a nivel de islas. 

El interés es si se llevarán a cabo estos estudios o si no se
hacen.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, la Conselleria de Turisme, a través del CITTIB,
du a terme tot un seguit d’estudis estadístics d’arribada de
visitants i com vostè demana a la seva pregunta, també se
segmenta per determinats productes que es considera que són
importants, o que tenen una certa rellevància dins allò que és el
nostre turisme.

En aquest sentit, en aquest llibre, en aquesta publicació
periòdica que se ve fent des de ja fa molts d’anys a
començament d’any, se recullen precisament tot un seguit de
dades que fan referència a productes com el turisme de creuers,
el cicloturisme, el turisme nàutic i com el golf. De fet, si vostè
té aquesta publicació podrà veure efectivament les dades
d’aquests segments que ens apunten, a més, per a l’any 2005,
un increment important en tots aquests 4 segments, com del
número de visitants, com del número d’ingressos. 

A més d’això, la Conselleria de Turisme, a través del
CITTIB, du també a terme convenis de colAlaboració amb la
CAEB, especialment, i amb la PIME, allà on se fan estudis
específics de seguiment de les arribades de visitants, també
segmentades i per productes. De fet, ja són uns clàssics tot un
seguit d’estudis que se fan des de CAEB en relació a
determinats productes.

I allò que no se fa per part del CITTIB, comentar-li que se
fan estudis sobre el tema de l’agroturisme, segmentat, turisme
rural, turisme de congressos, i fins i tot també, l’ús de les noves
tecnologies, Internet, en allò que és la comercialització de la
nostra oferta d’allotjament. Vostè ha fet referència a un punt
concret i específic, el turisme cultural, no tenim en aquests
moments una estadística concreta i segmentada d’aquest mercat
concret. Però sí li vull dir que com a conseqüència d’una
proposició no de llei que se va aprovar aquí i d’una de les
conclusions que va remarcar el grup d’experts que estudiaven
i analitzaven la problemàtica del tot inclòs, es va acordar la
creació d’un observatori turístic que estigui atent també als
comportaments i les evolucions de la demanda turística. I dins
aquest observatori turístic també serà possible i factible seguir
incidint en aquesta segmentació dels estudis d’arribada de
turistes.

En aquests moments estam en la fase de posada en marxa,
estam tenint els contactes oportuns amb les persones i
institucions que creguin necessàries i convenients per posar en
marxa aquest observatori i que creim que també podrà venir a
aprofundir un poc més en aquesta preocupació que vostè
manifestava.

En qualsevol cas i resumint, dir-li que entre allò que està
fent en aquest moment tan la CAEB com el que fa el CITTIB,
tenim segmentació feta tan de turisme nàutic, que és un
segment important, turisme de creuers, turisme de golf,
cicloturisme, turisme rural, agroturisme, turisme de congressos
i convencions i com li deia abans també, tot allò que és aquest
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segment de clients o visitants que reserven les seves vacances
a través de les noves tecnologies i no a través dels canals
clàssics de comercialització.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, entonces significa
que a través de este observatorio, que es muy interesante poder
llevar a cabo el análisis de todos los productos y mercados que
recibimos. Se llevará a cabo ese estudio y lo que son los datos
estadísticos de los diferentes productos que tenemos en las
islas.

Y le haría la pregunta, por si puede contestarla, o ya la
haríamos en otra ocasión, si a través de este observatorio se
llevará a cabo ese análisis estadístico y además por islas,
porque entiendo que es importante saber independientemente
el cómputo global que pueda representar para todas la Baleares
conocer la situación real de cada una de las islas para de esta
manera poder decidir en momentos determinados qué políticas
interesan promocionar en determinados productos.

Si usted me lo puede confirmar, si no bueno, ya haríamos la
pregunta por escrito. Lo que sí entendemos que es importante
que todo lo que es la información estadística pueda estar en
manos de cuanto mayor número de personas, o sectores de
empresas del mundo turístico mejor, porque esto permite poder
analizar en profundidad la situación de los diferentes productos
y mercados de las islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, no sé si m’ha quedat
molt clara aquesta segona pregunta que formulava vostè.
Efectivament la nostra idea és poder atendre i en funció dels
resultats d’aquests estudis, d’aquests anàlisis i d’aquestes
estadístiques, poder aplicar les millors polítiques possibles, en
funció de tot això. Els estudis estan per això, per podar-los
donar després una certa repercussió.

I al fil d’això, comentar que tots els estudis apunten a la
importància creixent i sobretot, a l’alt component
desestacionalitzador que té i de despesa de l’oferta
complementària que tenen els dos segments, el golf i el turisme
nàutic. En aquest sentit voldria entrar un poquet en aquest
debat. És important no només fer els estudis, sinó després si els
feim i els encarregam, intentar creure amb aquests estudis. I
creim que seria molt important i molt oportú estratègicament a

determinades illes, me referesc molt concretament a Menorca,
que hi hagués qualque tipus d’actuació política que permetés
poder captar turisme d’aquestes característiques, que avui no és
possible, a conseqüència de les restriccions que hi ha. 

Avui no podem aspirar a un turisme de golf que presenta,
segons tots els estudis, moltíssims d’avantatges a tots els nivells
i a tots els subsectors, perquè no és possible la construcció,
amb totes les restriccions i amb tots els condicionants que
siguin necessaris, no és possible la construcció d’un camp de
golf a l’illa de Menorca. Estam en aquests moments aspirant
també i creient que hi ha un segment molt important de
creixement, com és el turisme de creuers, el turisme nàutic a
l’illa de Menorca i ens topam també amb l’actitud
obstruccionista i tancada, contínua en aquest sentit, del Consell
de Menorca contra l’opinió de tot un Ajuntament de Ciutadella
que pretén la construcció d’un dic que pogués atreure un
turisme de creuers d’alta qualitat i amb un alt component de
despesa dins l’oferta complementària. Per tant, estam d’acord
en poder fer aquests estudis i poder fer aquests anàlisis, però
que després siguem capaços de donar resposta a allò que
recomanen i aconsellen aquests estudis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer.

I.2) Pregunta RGE núm. 155/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a demanda del mercat de fires.

Passam a la 155/06, relativa a demanda del mercat de fires.
Per formular-la té la paraula la Sra. Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, esta pregunta viene
a raíz de otra que formulé por escrito y en la que solicitaba
datos del turismo de congresos y de reuniones. Se me contestó
que no había datos desde la conselleria, de la demanda posible
que podría haber respecto a este turismo. 

Por esto un poco también enlazada con la pregunta anterior,
de si se llevaban a cabo estudios. Usted ha contestado que a
través de convenios con la PIME y la CAEB se llevan a cabo.
Por eso se contestó que la conselleria directamente no los hace,
pero se me dijo que no, que no había estudios de lo que es este
producto en concreto. Bueno, yo buscaré esa información de
los estudios que hayan podido realizarse a través de la CAEB
y de la PIME.

Por lo tanto, el tema es el siguiente. Nosotros estamos
hablando, podemos entender y estar de acuerdo que el turismo
de congresos es un turismo muy interesante, muy importante
que además ayuda a desestacionalizar o alargar la temporada en
aquellas islas donde la palabra desestacionalizar es muchísimo
más complicada. Y de lo que sí estamos hablando es de unas
infraestructuras necesarias, por ejemplo en el caso de Mallorca
y de Ibiza, que ya se está iniciando una parte, lo que es el
Palacio de Congresos de Santa Eulàlia me imagino que tardará
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tiempo en llevarse adelante, se está promocionando ya en las
ferias.

Y mi pregunta es la siguiente, ante la importancia que
tienen tanto estas obras, como lo que pueda representar el
producto de congresos y convenciones para las Islas Baleares,
¿se tienen datos fiables a través de las ferias de que existe una
demanda real de este producto para las islas?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com a CITTIB
no tenim un estudi específic sobre aquesta qüestió. Però sí és
cert que l’any 2003, a través d’un conveni amb la CAEB, se va
encarregar un informe sobre el turisme de congressos a les Illes
Balears, un informe que se pretén actualitzar durant aquest any,
l’any 2006, mitjançant un nou conveni amb la CAEB. Aquest
estudi de l’any 2003 reflectia les dades de què havíem tengut
un 136.000 turistes, que varen generar al voltant de 571.725
estades i un volum de negoci de 138,20 milions d’euros, amb
una despesa mitjana per persona i dia de 242 euros i una
participació mitjana de 248 persones per reunió.

Al marge d’això i de l’actualització que li dic que tenim
intenció de fer enguany, a través de la CAEB d’aquest estudi,
dir-li que també comptam amb la informació que ens facilita
anualment Spain Convention Buro, són uns informes anuals
que solen publicar-se dins el mes de juny. El darrer que tenim
és de juny del 2005, allà on se donen les dades del 2004 i que
són unes dades molt genèriques, però que tenen una certa
informació que pot resultar d’utilitat i d’interès per a les nostres
illes.

En qualsevol cas, jo crec i és una opinió personal, que és
important comptar amb aquesta nova infraestructura tan a
Mallorca com a Eivissa, perquè estam convençuts que a Europa
i en el món en general hi ha un gran mercat de fires, de
congressos i d’incentius. Creim que no hi ha raons objectives
que puguin fer que les Illes Balears no puguin optar, no puguin
aspirar a aconseguir una quota d’aquest mercat de congressos
i fires. 

En aquest sentit, ja li dic, esperam que les infraestructures
puguin generar i puguin despertar l’interès d’aquest mercat.
Des de la Conselleria de Turisme ja intentam fer promoció
d’aquestes infraestructures molt abans de què estiguin
construïdes. I en qualsevol cas és perfectament possible que
dins aquest observatori turístic, o dins aquests convenis de
colAlaboració que mantenim amb CAEB, puguem dur de cara
al futur estudis molt més complets i molt més profunds sobre
aquest segment de mercat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara sí que està en torn de rèplica
Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, realmente la pregunta
la hice porque me llamó mucho la atención que la respuesta
fuera de que no se había hecho ningún estudio y no se tenía
información sobre un producto que nosotros estamos de
acuerdo en que es un producto muy importante, muy interesante
y que se tiene que trabajar muy en serio para conseguir unos
resultados que entendemos son muy factibles y posibles. 

Sabemos que hoy en día sin tener estas instalaciones,
entendemos que son necesarias, sí que se llevan a cabo eventos,
congresos, algunos quizás a nivel más pequeño, pero hay
instalaciones hoteleras que disponen de salas para realizarlos y
se llevan, entendemos, un seguimiento de este producto, debe
ser muy importante para poder luego diseñar las campañas de
promoción que correspondan a lo que es un impulso a este
producto que nosotros, insisto, entendemos que también es muy
necesario.

Por lo tanto, simplemente era eso, saber cómo era posible
que desde la conselleria no se hiciera un seguimiento a lo que
todos siempre hablamos cuando nos referimos al turismo, que
es necesario potenciar y llevar a cabo un trabajo importante
sobre el mismo.

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):

Moltes gràcies. Només per insistir en què tenim aquesta
informació, però a través de convenis amb la CAEB. Jo crec
recordar que va ser un conveni que se va signar a la legislatura
anterior i la nostra intenció és ara prorrogar-lo per fer un nou
estudi dins l’any 2006. No ho tenim directament del CITTIB,
però sí que ho tenim, vull insistir-hi, des de la CAEB, des de
l’Spain Convention Buro, també tenim la informació anual de
quina és l’evolució d’aquest segment de mercat. Per tant, he de
dir que no anam a les fosques en aquesta qüestió, tenim
informació, la podríem tenir segurament com de tot més
completa, però no podem dir que estam absolutament a les
fosques sobre aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 268/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a turisme de discoteca (I).
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I.4) Pregunta RGE núm. 269/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a turisme de discoteca (II).

Passam a la tercera pregunta la RGE núm. 268/06, relativa
a turisme de discoteca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Celestí
Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo li proposaria, si li pareix
bé, que poguéssim fer conjuntament les dues preguntes...

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha inconvenient per part d’aquesta presidència. Té
vostè la paraula.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. Conseller, record que fa uns anys se va fer un estudi
sobre l’opinió dels alemanys respecte les Illes Balears i cridava
molt l’atenció que Alemanya estava dividida en dos grans
blocs, aquells que coneixien les Illes Balears, més concretament
Mallorca, que l’estimaven en certa manera i que volien tornar.
I aquells que no coneixien les Illes Balears i les rebutjaven. És
a dir, hi havia mitja Alemanya, exagerant una mica, que
estimava les Balears i l’altra mitja Alemanya no estimava les
Balears.

Aquests que no estimaven les Balears, bàsicament no
l’estimaven perquè tenien una imatge, jo crec que absolutament
distorsionada, de què Balears era un destí massificat i un destí
de molt de renou, per dir-ho d’alguna manera. Relacionaven
aquesta imatge de renou, de festa boja, amb la imatge del
balneari 6 que tenia un impacte important, sobretot a través dels
mitjans de comunicació massius de la pròpia Alemanya. 

L’estudi recomanava créixer dins el segment que no
coneixia les Balears, Balears podia oferir molt més que allò que
era la simple imatge dins Alemanya. Aconsellava créixer dins
aquest segment perquè era molt fràgil el segment que teníem,
teníem molta competència i era molt fàcil fer-nos competència
dins allò que era el turisme de vacances i sobretot el turisme
basat simplement en la diversió. 

Per altra part també hauríem de tenir en compte els
antecedents que tenim i l’experiència que ens ha donat el cas
d’Eivissa, concretament Sant Antoni, els problemes d’imatge
que ha generat i les campanyes que sempre s’han intentat fer,
algunes vegades s’han fet, altres vegades no, per contrarestar
aquesta imatge de turisme de discoteca. En els darrers mesos ha
sortit la notícia de què s’obririen uns vols dedicats a aquest
turisme, vendrien el dissabte vespre i se’n tornarien el
diumenge matí. Concretament a l’illa de Mallorca i més
concretament a la ciutat de Palma. De fet, segons les notícies de
premsa, aquests vols ja han començat a operar.

A nosaltres ens interessaria saber dues coses, quina
valoració en fa, en tot cas les preguntes estaven fetes a
l’inrevés. Quina valoració en fa d’aquest fet i d’aquest tipus de
turisme? I després, quin seguiment fa? Quan deim seguiment,

indubtablement no ens referim al seguiment que se pugui fer
des del punt de vista d’ordre públic, no ens hi referim perquè
no és competència de la conselleria. Ens referim al seguiment
des del punt de vista estadístic, des del punt de vista d’allò que
són les inspeccions de qualitat que se puguin donar en aquestes
discoteques, etcètera. Ens agradaria saber aquestes dues
qüestions.

I també si li pareix, quan parlam de seguiment ens agradaria
saber quina consideració estadística té aquest turisme dins les
estadístiques d’arribades de visitants?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Per contestar les dues preguntes 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 crec
que una de les claus de l’èxit del turisme a les Illes Balears ha
estat també la seva diversitat, la seva diversificació, hem estat
capaços d’oferir a molts de mercats emissors i a molts de
segments distints de mercat, coses molt distintes. Som capaços
d’oferir hotels d’una extraordinària qualitat i categoria a uns
preus realment molt poc assequibles per al ciutadà mig
europeu. Això ho hem sabut fer conviure, especialment durant
els darrers anys, amb la gran indústria de masses del turisme de
vacances i que no fa falta explicar aquí perquè tothom coneix.

Jo crec que el fet de què les Illes Balears, a totes i cada una
de les seves illes, siguin associades o identificades com un destí
turístic molt divers, amb moltes possibilitats de vacances, des
del descans i repòs més absolut com és un turisme d’interior,
fins a un turisme, o unes vacances exclusivament de platja, com
se pugui produir a determinades zones de l’illa. Fins també,
perquè no dir-ho, un turisme de diversió i oci, com n’hi ha
també a moltíssims altres llocs turístics. Crec, ho dic amb tota
honestedat i sinceritat, que ha estat una de les claus del nostre
èxit, ser capaços de reunir, de diversificar tot allò que és el
nostre producte i el nostre destí.

En aquest sentit li he de dir que dins un ordre i sempre que
no representi una generalització, sinó que sigui un més dels
productes que tenim, jo crec que el turisme d’oci, el turisme de
diversió, respectant sempre totes les normatives de seguretat,
de renou, de comportaments cívics, etcètera, jo crec que no hi
ha motiu per generar un rebuig ni una afirmació negativa per
part de les autoritats turístiques autonòmiques. Creim que dins
un context i dins un ordre, dóna una certa rendibilitat a un
concret sector, el de la restauració, l’oferta complementària
“nocturna”. 

Per tant, creim que dins un ordre i no caure en aquestes
generalitzacions i amb el compliment de tots els requisits que
siguin necessaris, no hi ha cap tipus de valoració negativa, ni
pejorativa d’aquest turisme. Insistesc que a mi l’únic que em
preocuparia és que se produís una generalització a totes les illes
d’aquesta oferta. 
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Quant el tema puntual de l’oferta que vostè me comenta,
d’uns vols per venir aquí i tornar pràcticament quan acaba el
vespre. Dir-li un poquet en la mateixa línia que me preocuparia
una generalització. En el moment en què estam parlant d’una
oferta concreta, puntual, dir-li que en aquests moments tampoc
no ens planteja una preocupació massa greu. Dir en aquest
sentit que aquesta estratègia l’hem parlada amb alguns dels
responsables d’aquesta companyia aèria, obeeix a la necessitat
d’omplir places d’avió. Si en aquests avions hi vénen 240
persones i en vénen 140 de paquet tradicional que van a un
hotel i l’han d’acabar d’omplir amb aquest tipus de plaça,
segurament és l’única manera de què puguin venir els altres
140, els de paquet i els d’hotel.

En aquest sentit li he de dir que, llevat de què ens
comencessin a associar amb una imatge generalitzada de destí
allà on se ve aquí per passar un vespre a una discoteca i tornar,
jo crec que llevat de què això se produís, crec que vostè
coincidirà amb mi que això està molt enfora de la realitat, crec
que tampoc hem de mostrar una excessiva preocupació, més
enllà del fet concret.

Quant a les estadístiques, dir-li que efectivament, aquests
turistes que arriben mitjançant aquesta modalitat, en allò que
són les estadístiques d’AENA comptaran com a turistes que
entren i que surten, com a passatgers aeris que entren i que
surten. Però dins allò que són les nostres estadístiques del
CITTIB hem de ser molt cautelosos i hem de ser capaços de a
través dels nostres sistemes de discriminació, saber que això és
un turista que no s’allotja aquí i per tant, no el podem computar
dins allò que és el turista hoteler clàssic i tradicional que tots
coneixem. Per tant, hem de ser capaços de..., però insistir en
què en aquests moments estam parlant d’unes quantitats, vostè
això ho coneix perfectament, que són insignificants. 

Jo crec que en aquests moments és una anècdota, una
anècdota que serveix per mantenir rutes aèries en
funcionament, això ens pot ser beneficiós. I més enllà d’això,
jo seguiria apostat un poquet per allò que li he dit al principi,
dins el context més general de la seva pregunta. Per unes Illes
Balears més diversificades i allà on sigui possible trobar el
perfil que desitja qualsevol turista mig europeu i en aquest
sentit jo crec que és la feina que hem de fer des de les distintes
institucions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament jo
li he fet la pregunta de seguida que va sortir la notícia,
naturalment el fet de què vengui un vol no és preocupant. Però
sí de vegades encén un llumet vermell i jo li diré en quin sentit.
En el sentit com li deia abans, jo crec que els estudis en un
moment determinat el mercat alemany se va estudiar molt
profundament. La debilitat de Balears davant del mercat
alemany és la debilitat que li he dit abans. 

Per tant, no és una qüestió de números únicament, sinó que
és una qüestió de què qualsevol fet irregular, qualsevol notícia
que passi a un viatge podria ser una notícia tractada de forma
espectacular per segons quins mitjans alemanys que existeixen
i que podria tenir una repercussió negativa.

Davant d’això, jo crec que seria bo tenir una certa
precaució. I li demanaria que intensifiqués el seguiment
d’aquesta qüestió i la imatge que genera això dins Alemanya,
a través de l’Oficina Espanyola de Turisme, que tenguéssim un
seguiment estricte d’aquesta qüestió. Segona qüestió, jo li
recomanaria, donat que ja fa uns 3 o 4 anys que se va fer el
darrer, que se tornés repetir un estudi d’opinió dins el mercat
alemany, per saber quina és l’evolució del mercat alemany, ja
que la situació econòmica d’Alemanya pareix ser que s’està
normalitzant. Per tant, seria bo que tengués continuïtat aquell
estudi, jo crec que era un gran estudi que se feia en base a
estadístiques del Ministeri de Medi Ambient alemany,
estadístiques d’una central d’estadística alemanya i un estudi
propi a través de la Universitat de Dresden. Seria bo que
tenguéssim una segona versió, per saber exactament quina és
l’evolució de l’opinió del mercat alemany en relació a les Illes
Balears.

I el tema d’estadística en allò que ve avui no és significatiu,
però me tranquilAlitza que el CITTIB pugui fer aquesta
segmentació a fi que aquests senyors que vénen aquí i no
pernocten a les Illes Balears, segurament en allò que és la
definició de l’Organització Mundial del Turisme no serien
turistes. És a dir, tot és discutible en aquesta vida, però
segurament no serien turistes. I seria bo que si això augmenta
no augmentés en unes estadístiques i no desvirtués en un
moment determinat com podria ser en els mesos d’hivern, quan
l’arribada de turistes és menor i ens podria desvirtuar
l’estadística de la temporada baixa. 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria agrair les
aportacions i suggeriments que recollim del diputat Sr. Alomar,
de la necessitat compartida de fer un seguiment no només
d’aquest fet sinó de qualsevol fet que pugui afectar allò que és
el turisme i la nostra imatge de les Illes Balears. També
estudiarem o analitzarem la conveniència de repetir aquest
estudi d’opinió dins el mercat alemany. 

Però m’agradaria dir que estam parlant en aquest moment,
altra cosa seria que això es generalitzés, com he dit a la primera
resposta, estam parlant de l’anècdota, jo crec que en aquest
moment és anècdota, perquè hem de pensar que segons una
informació que acompanyava aquesta notícia, aquesta
companyia a la que ens estam referint en aquests moments té
durant l’hivern 4 vols diaris, des de Frankfurt i des de Munic
cap a Palma. 4 vols diaris són unes 800 persones cada dia,
multiplicat per 7 dies són 5.600 persones a la setmana que
aquesta companyia transporta durant l’hivern cap aquí. Jo crec
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que seria quedar-nos amb l’anècdota si resulta que un divendres
o un dissabte cada mes o cada dues setmanes vénen 70 o 80
persones amb aquesta oferta de 100 euros, passar el vespres i
tornar. 

Jo crec que si això serveix per mantenir ocupacions, de
moment, assegurar i garantir aquestes rutes, tan se val que
continuï així, creim que el més important són aquestes 5.600
persones que poden venir durant els mesos d’hivern des
d’Alemanya a través d’aquesta companyia. Crec que això és el
més important, encara que coincidesc amb vostè en què hem de
fer el seguiment i els estudis necessaris perquè aquesta qüestió,
si en el futur es generalitza, tengui capacitat de resposta
l’administració autonòmica en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. Compareixença RGE núm. 9610/05, solAlicitada per
cinc membres de la Comissió de Turisme, pertanyents al
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Turisme, per
tal d'informar sobre l'evolució i funcionament del Pla de
desestacionalització i els efectes sobre el turisme.

I ara passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix
en la compareixença del conseller de Turisme, solAlicitada
mitjançant escrit RGE núm. 9610/05 per cinc diputats membres
de la Comissió de Turisme adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre l’evolució i funcionament
del Pla de desestacionalització i els efectes sobre el turisme. Té
la paraula el Sr. Conseller de Turisme per tal de fer l’exposició
oral.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats
seré molt breu, i no ho prenguin els diputats com una
descortesia o com una voluntat de no donar informació, sinó
perquè crec que la informació sobre..., m’imagín que aquesta
compareixença es demana sobre el Pla de desestacionalització
municipal, és una informació prou coneguda. Jo crec que els
estalviaré la lectura de tots i cadascun dels ajuntaments, i dels
projectes que han estat adjudicats i les quantitats, perquè en
qualsevol cas si els diputats ho necessiten o ho precisen jo ho
puc posar a la seva disposició per escrit i crec que estalviarem
a tots el temps d’aquesta lectura.

Com tots vostès saben, al principi d’aquesta legislatura es
varen convocar tots els municipis de les Illes perquè
presentassin projectes amb una orientació de
desestacionalització, projectes d’inversió a cada un dels seus
municipis. La veritat és que la resposta dels ajuntaments va ser
molt bona i molt generalitzada; llevat de tres o quatre
ajuntaments de l’illa de Menorca, de l’illa de Mallorca, perdó,
tots els ajuntament varen presentar projectes, la qual cosa
demostra també un poques l’interès que va despertar aquesta
convocatòria. Es podien presentar fins a un màxim de quatre
projectes per ajuntament i demanàvem també que els

ajuntaments prioritzassin també quines eren les seves
preferències en els projectes que poguessin anar presentant.

A partir d’aquí, una vegada recollits tots els projectes i totes
les iniciatives municipals, des del Govern vàrem fixar una sèrie
de criteris tècnics que bàsicament eren dos; el primer era que
es fixava una subvenció màxima per ajuntament de 3 milions
d’euros, amb independència de la quantia total dels projecte
que es poguessin presentar; i, el segon, una comissió tècnica
assessora, que és la que va anar analitzant i avaluant els distints
projectes i decidint, de cada un d’ells, quin era el projecte que
s’havia d’adjudicar per part de la Conselleria de Turisme. A
més es jugava amb una sèrie de criteris addicionals com era el
fet que no es podia donar més d’un projecte per ajuntament i,
a més, un poquet el criteri -aquest sí polític, no tan tècnic però
sí polític- d’intentar que no quedàs cap municipi ni cap
ajuntament fora de la convocatòria i, per tant, fora de les
inversions de la Conselleria de Turisme.

La comissió assessora, la comissió tècnica va fer la feina
necessària; es varen decidir els projectes, que en el seu dia ja es
varen anunciar, i en aquests moments parlar dels efectes, que és
la segona part d’aquesta compareixença,  la veritat és que és
certament difícil. Jo els podria parlar en aquest moment de
dades de desestacionalització turística; crec que seria
absolutament fals per la meva part atribuir aquestes dades a
aquest pla perquè moltíssimes de les obres que corresponen a
aquest pla de desestacionalització municipal encara moltes ni
s’han adjudicat i de moltes encara no s’han començat les obres;
per tant els efectes encara no s’han pogut notar ni sentir. 

Per tant hi ha molt poca cosa més a afegir. Insistesc que
estic a la seva disposició per a tots els aclariments, per a totes
les informacions que vulguin que precisi o que pugui aportar
avui en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I ara procedeix la suspensió, si és
que el grup ho demana. No n’hi ha i aleshores continuam, i té
la paraula el Sr. Alomar en nom del grup que ha solAlicitat
aquesta compareixença, que és el Grup Socialista.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, nosaltres quan
vàrem presentar..., millor dit, quan li vàrem demanar o el vàrem
interpelAlar sobre el Pla de desestacionalització li dèiem que la
majoria de projectes que contemplava aquest pla no eren
projectes que anassin destinats a desestacionalitzar, sinó que
eren projectes que podien tenir altres objectius però no eren els
turístics. I li dèiem ben clar que no ens oposàvem al fet que es
fessin aquests projectes, però que sí crèiem que no era correcte
presentar aquests projectes dins un pla de desestacionalització.

En el debat -vostè se’n recordarà i avui ho torna corroborar
vostès- li vàrem dir també que ens pareixia incorrecte que
fossin els ajuntaments els que marcassin els criteris de
desestacionalització, i a dia d’avui ens continua semblant
incorrecte que els criteris dels ajuntaments siguin els que
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serveixin per desestacionalitzar. Seria diferent que dins uns
criteris genèrics els ajuntaments llavors s’hi adaptassin; en
aquell moment sí que tendrien..., però el que no es pot fer és
que un ajuntament tengui una necessitat de fer una plaça a un
solar, i perquè té aquesta necessitat aquesta plaça ja vagi dins
el Pla de desestacionalització. Això hauria d’haver estat...,
s’haurien d’haver marcat criteris des del Govern i des de la
conselleria i, si no, no s’hauria d’haver presentat com a pla de
desestacionalització, sinó com un pla, el que volguessin, però
no de desestacionalització.

Nosaltres hem anat fent un seguiment i, efectivament, la
majoria de projectes estan per començar, alguns altres estan
començats i, acabats, n’hi ha molt pocs. Acabats hi ha, per
exemple, les instalAlacions del camp de rugbi de S’Arracó, i ens
agradaria saber, ja que està acabat, quines activitats ha tengut
aquest camp, quins turistes o quins equips estrangers han vingut
a entrenar al camp de rugbi, i a veure si efectivament ha tengut
les conseqüències o ha tengut l’efecte que vostès cercaven o
que cercava l’ajuntament. Igualment el camp de futbol de Llubí
està acabat i ens agradaria saber quins equips de futbol
estrangers estan entrenant o han entrenat aquesta temporada
baixa a Llubí. Els tres camps de Marratxí també estan acabats;
el de Sa Cabana o Nova Cabana, el del Pla de na Tesa i el de
Son Caulelles estan acabats tots tres; jo hi vaig els capvespres,
a aquests camps de futbol, per motius personals i no n’hi he vist
cap, de turista, a més no hi ha temps, però, en fi, m’agradaria
saber si els matins hi ha hagut equips de futbol que hagin anat
allà.

No tenc altre, del seguiment que hem fet, no veig altre
projecte que s’hagi acabat. Bé, hi ha una ruta cicloturística,
però ja en vàrem parlar la setmana passada -crec que aquesta
està ben feta perquè està asfaltada així com toca-, i m’ha cridat
molt l’atenció, també l’hi vull dir, que així com a Andratx el
camp de rugbi era més gros que el camp de futbol que hi havia
i per tant dubtava del projecte, ara a Formentera ens passa
exactament el mateix, que el projecte que es presenta és més
gran que el terreny. M’agradaria saber si ampliaran el terreny
o si reduiran el projecte, però una de les dues coses hauran de
fer, segons la informació que em donen.

Per tant aquestes preguntes concretes sí que m’agradaria
que me les contestàs.

Jo pensava, fa dos o tres dies, com plantejaria aquesta
compareixença, és a dir, “vendrà parlant de l’augment de
turistes durant la temporada baixa”. Com que les xifres no han
estat absolutament bones, les que donen els diaris aquests dies,
dic: “canviarem d’estratègia; canviarà d’estratègia”. He mirat
les estadístiques i, a les estadístiques que dóna el CITTIB
aquests tres darrers mesos -són els tres darrers que he agafat-,
hi ha un augment de turistes, efectivament, però en canvi hi ha
una disminució de turistes estrangers; hi ha una disminució de
turistes estrangers i un augment del turisme nacional, i això
dóna un còmput global d’augment de la desestacionalització, la
qual cosa no critic, aquesta qüestió; en aquesta qüestió en tot
cas podria dir: “Què ens passa amb el turisme estranger?”; val
la pena no ser..., mirar-ho una miqueta, investigar què passa i
no se tan optimistes amb aquest segment. Què passa amb el
turisme espanyol?; jo li diré el que passa amb el turisme
espanyol, Sr. Conseller: passa exactament que ha canviat el

govern de Madrid, i la legislatura passada a aquestes illes se les
va castigar-i ho dic amb totes les paraules, se les va castigar-
amb la reducció del turisme d’IMSERSO. Des del moment que
s’ha ampliat el turisme d’IMSERSO amb aquest govern les
xifres de desestacionalització dels mesos d’hivern, almanco
aquests tres darrers mesos, han augmentat. 

Per tant arribaríem a la conclusió que els efectes positius
sobre la desestacionalització a Balears provenen més de l’acció
del Govern central que de la pròpia acció del Govern d’aquí. I
no rigui, perquè el seu pla de desestacionalització és un pla,
com li vaig dir, que no serveix per desestacionalitzar, no
serveix. Serveixen altres mesures, com les mesures que ha fet
el Govern de l’Estat, però el seu pla no serveix, no serveix
perquè dubt molt que, de les preguntes que li he fet, em pugui
tornar una contestació en el sentit positiu o en el sentit que hi
ha activitat turística en aquests camps de futbol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Grups...? Grup Parlamentari Mixt no
hi és. Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds no hi és.
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sra. Vadell, vol
intervenir? Té vostè la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, m’agradaria en primer lloc, si fos possible, ja que
vostè ha ofert una documentació que diu que té a veure si es
podria repartir, i així evidentment tendríem més elements de
judici sobre aquest pla.

A mi sí que m’agradaria saber -si podia ser, supòs que la
conselleria fa un seguiment i supòs que aquesta és la
informació que ens donarà de tots aquests projectes que es
varen adjudicar en el Pla de desestacionalització del 2004- quin
percentatge de compliment s’està fent, perquè ja el Sr. Alomar
ha dit que hi havia una sèrie de projectes que estan acabats;
altres que estan començats com per exemple pugui ser el
passeig de Cala Bona o altres que estan mig..., o la rehabilitació
del convent de Sant Bonaventura, que vàrem veure l’altre dia
que es posava la primera pedra d’un edifici que fa no sé quants
d’anys que està fet, però que en definitiva se’n comença la
reforma; i d’altres que no sabem ni quan es començaran, com
pugui ser l’auditori de Manacor. Una de les preguntes és a
veure si caduca la concessió de la subvenció, o sigui, si és
eterna, si els ajuntaments tenen cap termini per executar aquests
projectes o si, quan els vagi bé, els podran fer i sempre hi haurà
el raconet guardat a la conselleria.

També ens agradaria demanar si aquests projectes que ja
han estat adjudicats a solAlicitud d’un ajuntament dels afectats
es poden canviar; m’agradaria saber això. I també una altra
pregunta que no s’ha fet és a veure si amb aquest pla de
desestacionalització del 2004 es cobrirà tota la legislatura o si
pensa convocar-ne qualcun altre fins al 2007.
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Bé, com a comentari li he de dir el que ja diguérem en altres
ocasions que vàrem parlar d’aquest tema, i és que efectivament
aquest pla de desestacionalització no cobreix les expectatives
turístiques que creim que hauria de cobrir, perquè pensam que
tapa forats dels plans d’obres i serveis i tapa forats de les
conselleries de Cultura tant del Govern balear com dels
consells insulars respectius, perquè fa projectes culturals que
potser sí que serien competències dels consells, i la Conselleria
de Turisme, tot i que ha de promoure i ha de fomentar el
turisme cultural, potser no és exactament això el que hauria de
fer. 

Nosaltres demanam que, en cas que s’hagi de convocar un
altre pla, hi hagi un vertader pla, perquè això és una
convocatòria, no és un pla; és una convocatòria de subvenció,
i entenem que en un pla hi hauria d’haver uns criteris més
concrets i saber quins objectius claríssims es volen aconseguir
amb aquest pla, cosa que, a la vista de les obres presentades,
creim que són necessàries totes elles, perquè evidentment els
ajuntaments s’aferren allà on poden perquè tenen una manca de
finançament evident, s’aferren allà on poden per aconseguir
aquelles infraestructures que els són necessàries, però no
cobreixen les expectatives i els objectius que hauria de tenir la
Conselleria de Turisme.

A l’espera de saber aquesta informació i del que ens pugui
contestar el conseller, en fi, nosaltres acabarem la nostra
intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Conseller de
Turisme per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
supòs que no coincidirem ni ens posarem d’acord en aquest
tema. Nosaltres hem cregut des del primer moment que era
important respectar els criteris dels ajuntaments; jo comprenc
que això pot ser més o menys criticable, més o manco
respectable o compartible, però va ser la nostra opinió. Crèiem
que era important treure una convocatòria que no només
beneficiàs des de la Conselleria de Turisme, que era l’única
convocatòria important que es feia per als ajuntaments en
aquesta legislatura d’inversions, que no deixàs de banda els
municipis -entre cometes- no turístics, i vàrem voler poder
donar l’oportunitat a tots. 

I en aquest sentit he de dir que ho hem respectat amb tots
els ajuntaments i amb tots els colors polítics. Aquí s’ha fet
referència a determinades instalAlacions esportives de S’Arracó
i de Llubí, si no ho record malament, municipis governats pel
Partit Popular. En el moment en què a S’Arracó se li va
adjudicar era un independent. He de dir que a municipis com
Campanet, governat pel PSM, municipis com Binissalem i com
Lloseta, governats pel Partit Socialista, han estat també millora
d’instalAlacions esportives i no hem discriminat en absolut, i els
batles han estat els que han presentat aquests projectes i no
n’han presentat d’altres de desestacionalització.

Jo crec que després -si m’ho permet, Sr. Alomar, en to
afectuós- entram ja en un tema un poquet més demagògic, no?,
de si el camp de S’Arracó ja s’ha emprat per qualque turista o
no. Miri, un poquet jo el que voldria és que l’ajuntament el
promocionàs, el posàs a disposició i que en el futur es pogués
emprar. De la mateixa manera que no m’he anat a plantejar si
en el molí de Llubí que vostè va comprar i va restaurar hi han
entrat turistes durant enguany o no hi han entrat turistes. O si a
Son Real hi han entrat molts de turistes o no, que també..., o a
la Coma d’en Vida, que vostè també... No ho sé. Jo li respect
aquestes decisions que vostè va prendre, amb independència
que segurament si jo fes avui un seguiment o demanàs al batle
de Llubí quants de turistes han entrar en el molí, segurament
deu haver estat cap. Per tant jo no entraria en aquest debat
perquè crec que vostè va fer una cosa ben feta a Llubí, no li ho
he criticat i m’ho sentirà criticar, i jo crec que a Llubí hem
respectat la voluntat de l’ajuntament que creu i té la possibilitat
de crear unes instalAlacions esportives en condicions i per
ventura les podrà oferir, si ho desitja, a altres clubs europeus,
el que vulgui. Jo crec que tenen almenys aquesta oportunitat i
nosaltres hem volgut ser molt respectuosos amb tot això.

Quant a l’execució que em demanava la Sra. Vadell, els
ajuntaments tenen efectivament des de l’execució uns terminis
que han d’anar complint, però tots vostès saben també, perquè
han governat, que encara arrossegam coses dels plans
d’embelliment, dels plans Mirall, i els ajuntaments són lents en
les execucions, i nosaltres intentarem respectar en la mesura del
possible els nostres compromisos cap a aquests ajuntaments.
Canvis a ajuntaments, el que hem d’intentar és respectar
precisament el que vostè em comentava: les bases de la
convocatòria i que tots siguin iguals, i si un canvia obriríem la
possibilitat que puguin canviar tots els altres. Hem d’intentar en
aquest sentit (...) objectius possibles. 

I per acabar, home, jo no he volgut donar xifres, Sr.
Alomar, perquè crec que hagués estat injust per la meva part
atribuir millores del comportament a la temporada mitja i baixa
a aquest pla, del qual no es poden veure encara els efectes. Però
sí que hi ha xifres i vostè les coneix perfectament. A la
temporada mitja comparar el 2004 i el 2002 suposa que vàrem
tenir un 9,4% més, vàrem recuperar 244.070 turistes la
temporada mitja del 2004 en relació a la del 2002; la
temporada baixa del 2005 -ja no importa agafar la del 2004
sinó la del 2005- hem recuperat, en relació a la del 2002,
218.746 turistes, és a dir, hem recuperat quasi mig milió de
turistes en temporada baixa. Dels 800.000 turistes que hem
recuperat en aquesta legislatura, 500.000 ho han estat en
temporada baixa. Que vostè després digui que això ha estat
gràcies a l’IMSERSO nacional, miri, Sr. Alomar, val més ni
discutir-ho. Si vostè creu realment que els 500.000 visitants que
hem recuperat les temporades mitja i baixa han estat com a
conseqüència de les polítiques del Sr. Montilla i del Sr.
Martínez Fraile amb l’IMSERSO nacional, perdoni’m, Sr.
Alomar, però no hi vull entrar ni discutir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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



246 TURISME / Núm. 16 / 23 de febrer del 2006 

 

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quan li he
parlat de xifres he estat molt escrupolós i sabia el que deia, i li
he dit que havia agafat els tres darrers mesos; no li he parlat ni
de temporada baixa ni (...), que en tot cas ho podríem discutir
amb la temporada baixa i veuríem com està. Jo el que li volia
deixar clar és que la seva política de desestacionalització no
està donant resultats perquè no té política de
desestacionalització. 

Jo li vull deixar clar i li vull tornar a repetir, i ja l’hi he dit
en cada debat, que un camp de futbol a Llubí em pareix
extraordinari, i vostè em menciona Llubí i sobretot Llubí, i em
pareix molt bé a Marratxí, i em pareix molt bé Campanet i em
pareix molt bé a S’Arracó, perquè eren necessaris i els
ciutadans d’aquells pobles necessiten aquests camps. Em pareix
magnífic; en cap moment no li hem criticat ni s’ha criticat que
el Govern fes una convocatòria per fer aquests camps de futbol
i per fer altres actuacions, el que criticam en aquesta comissió
de Turisme i des del portaveu de turisme del Grup Socialista és
que vostè i el Govern han utilitzat aquestes inversions per
donar una falsa imatge, per dir que fan política de
desestacionalització a través d’això, i això no és cert. El seu pla
de desestacionalització -cada dia es comprova i a més és clar-
no va dirigit, en la immensa majoria de projectes, a la
desestacionalització.

Per tant no mescli, no faci vostè demagògia dient “és que a
Llubí...”; no, és que a Llubí ho sabem, que feia falta un camp
de futbol; l’anterior el vaig fer jo amb les mans llevant macs, és
a dir que sé perfectament el que feia falta a Llubí.

Per què jo li parl de xifres? Li parl de xifres perquè,
efectivament, jo crec que hi ha hagut un augment de turistes, a
pesar que hi ha una certa distorsió entre les xifres que dóna
Madrid i donen vostès, que no hauria d’existir aquesta distorsió
perquè hi ha un conveni que fa que la base de les xifres sigui la
mateixa. Hi ha una certa distorsió, vostè ho sap i valdria la pena
que ho revisàs, i dóna un còmput global d’augment, és cert. Per
què hi ha aquest augment?, perquè hi ha un augment de turisme
espanyol; vostè ho té claríssim, que aquests darrers tres mesos
allò que manté les xifres és el turisme espanyol. De la
temporada mitja, ja en parlaríem; si vol un dia en parlam, del
que manté les xifres, però aquests tres mesos -el que li deia jo-,
aquests tres mesos és el turisme espanyol. I el turisme espanyol
es deu gràcies, entre altres coses, o bàsicament, es deu
bàsicament l’augment de turisme espanyol els mesos de
novembre, desembre, gener i fins ara, al fet que s’ha augmentat
l’IMSERSO. Si no faci una volta per Palma ara mateix, vagi-
se’n a peu d’aquí a la conselleria; vagi-se’n a peu i segurament
es trobarà amb grups de l’IMSERSO, i això es nota als carrers.
Però, a més, no només es nota als carrers, sinó que l’estadística
és real, perquè el govern del Partit Popular, per voler castigar
un govern de les Illes Balears va castigar les Illes Balears
reduint la quota..., reduint la quota de turisme d’IMSERSO,
reduint la quota de turisme d’IMSERSO, i ara no només s’ha
tornat a la normalitat sinó que s’ha augmentat en relació a
abans.

Les xifres cantes, les estadístiques cantes, es va reduir. Per
tant menys demagògia amb els seus plans de

desestacionalització, que no han influït en res. Es comprova i
es constata la importància que tenia sobre el turisme de les
Balears el bloqueig que es feia per part del govern del Partit
Popular, del president Aznar, es constata amb aquest fet com es
pot constar amb altres i amb el temps s’anirà constatant. Es
constata que l’actuació del govern del Partit Popular, del
president Aznar, va perjudicar la temporada baixa de les Illes
Balears i, segona, es constata que una bona política des del
govern de l’Estat pot influir positivament, com està influint
sobre el turisme de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alomar. Sra. Vadell, en torn de rèplica...

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, moltes gràcies. Bé, jo li demanaria
si aqueixa documentació l’entregarà en aquesta comissió, en
haver acabat, o si l’hem de solAlicitar per escrit... Bé, moltes
gràcies.

He de dir que no m’ha contestat si convocaria un altre pla.
Veig que aquest pla no ha tengut l’èxit que potser es pensava
que tendria perquè encara hi ha molts de projectes en marxa. Se
suposa que la conclusió és que no han de caducar els projectes
sinó que s’ha de donar tot el temps que es pugui als municipis
i, sobretot, el que li hem de dir és que possiblement molts
d’aquests projectes no es puguin dur a terme perquè les
condicions tampoc no són les més favorables per als
ajuntaments, ja que se’ls obliga a posar unes quantitats que
potser segons quins ajuntaments no estan en condicions de
poder tenir immediatament, ja que no tenen les condicions
econòmiques suficients.

Li he de dir també que hem pogut veure d’aquest pla que no
hi ha hagut una total transparència quant a informació als
ajuntaments, perquè així com el pla deia que hi havia un màxim
de subvenció de 3.000 euros, així com es va dir a segons quins
batles que no demanassin gaire perquè s’hauria de repartir entre
tots perquè hi hauria moltes solAlicituds, i alguns d’aquests
ajuntaments varen ser prudents i no demanaren massa coses. En
canvi s’ha vist clarament que a molts d’ajuntaments del Partit
Popular -i jo em vaig entretenir a fer una mica d’estadística
amb les xifres-, els ajuntaments que han obtingut 3 milions
d’euros dels 14 solAlicitants, 13 són del Partit Popular i 1
d’Unió Mallorquina. Xifres superiors a 2 milions d’euros, dels
9 que ho han solAlicitat, 8 són del Partit Popular i 1
independent. De xifres superiors a 1 milió d’euros, dels 12
solAlicitants 7 són del Partit Popular i 3 del PSOE, que tots 3
són de Menorca, i 2 d’Unió Mallorquina. Els projectes de més
de 500.000 euros, 5 de solAlicitats, 2 del PP, 2, d’UM i 1
d’independent. I la resta, que són 23 projectes, que són de
menor quantia de 500.000 euros, dels 23 que hi ha solAlicitats
només 4 són del Partit Popular, 8 del PSOE, 5 del PSM, 2
d’Unió Mallorquina i 4 d’independents. O sigui, que entre
aquests 23 s’han repartit el peixet. Jo supòs que aquests
ajuntaments no pogueren demanar més coses perquè estaven
advertits que no demanassin gaire perquè no hi hauria doblers
suficients com per repartir, i s’ha vist clarament que les
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subvencions més importants se les n’han endut els 13
ajuntaments del Partit Popular, que sí que sabien que podien
demanar el màxim.

Crec -repetint la meva primera intervenció- que no és un pla
que s’ajusti als objectius que la Conselleria de Turisme hauria
de tenir per desestacionalitzar ja que els ajuntaments, amb bon
criteri perquè -ja ho he dit també a la primera intervenció- els
ajuntaments naturalment que han demanat els doblers per cobrir
les seves necessitats perquè no poden fer-ho en moltes ocasions
perquè no tenen recursos suficients, i s’aferren a
l’emblanquinat, s’aferren allà on poden, però la Conselleria de
Turisme hauria de tenir uns criteris derivats o dirigits cap al seu
objectiu, i si han demanat el que han volgut és perquè
precisament no hi ha hagut això: criteris de cara a la
desestacionalització del turisme, que és el que hauria de tenir
la conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començaré amb la Sra. Vadell. No hi ha intenció en aquesta
legislatura, en el que queda de legislatura, de convocar un nou
pla; se m’havia oblidat respondre-li a això. 

Jo el que no puc compartir baix cap concepte és la seva
segona part de l’argumentació. Miri, “m’han contat, m’han dit,
un ajuntament m’ha dit, un ajuntament m’ha contat”, miri, aquí
som un poquet més seriosos, jo crec que hem de ser tots un
poquet més seriosos. Aquí hi ha un Butlletí Oficial de les Illes
Balears que publica una convocatòria, que tots els ajuntaments
tenen la mateixa informació a través del Butlletí Oficial de les
Illes Balears i, miri, jo no puc respondre per un batle com el de
Santa Maria, o per una batlessa com la de Santa Maria, que li
presenten una convocatòria de projectes d’inversió municipal
per desestacionalitzar i presenta un projecte de 42.000 euros.
Això és culpa del conseller? M’imagín que tendrà la mateixa
informació, que és la del Butlletí Oficial de les Illes Balears,
que la que pugui tenir qualsevol altre ajuntaments, perquè a les
bases de la convocatòria no es parlava de quantitats. Si jo fos
un batle a un municipi que és d’un color polític distint al del
govern que governa, ja me’n cuidaria, de presentar un projecte
ambiciós per posar aquest govern contra l’espasa i la paret i
que s’atrevís a dir-me que no. Per què no el presentaren? No el
presentaren.

Li puc fer un repàs de tots els ajuntaments governats pel seu
partit polític i veurà quins eren els projectes: mancats
completament d’ambició, mancats completament d’ambició i,
per tant, vagi i demani comptes als seus batles, no me’ls demani
a mi. A mi no em demani per què he donat un projecte de 3
milions d’euros a un ajuntament i de 42.000 euros al de Santa
Maria, quan és la batlessa que l’ha presentat. O a Bunyola el

mateix, o a Campanet el mateix, o a tots i cada un dels
ajuntaments governats pel PSM.

De manera que aquest pla vostè el podrà criticar per moltes
coses. Vostè el podrà criticar per si hem donat més o manco
poder als ajuntaments, més o manco autonomia als
ajuntaments... Aquesta crítica jo ja li he dit que la respect, no
la compartiré però la respect. Vostè m’ha de permetre que jo no
li respecti que posi en dubte la transparència d’aquest pla
perquè tots els ajuntaments han tengut el mateix Butlletí Oficial
de les Illes Balears on s’ha convocat aquest pla amb les seves
bases, tots els ajuntaments han tengut temps a bastament per
presentar els projectes i jo no tenc la culpa que hi hagi batles...
no només del PP, eh?, hi ha batles a Menorca mateix, hi ha un
batle que presenta un projecte del PSOE de 50.000 i n’hi ha un
del PSOE que el presenta d’1.800.000, i el batle d’1.800.000
se’n el projecte d’1.800.000. Com pot justificar que aquí hi ha
hagut parts i quarts entre aquests dos ajuntaments si són del
PSOE tots dos? Hi ha hagut batles que s’han cregut més aquest
tema que uns altres.

Per tant, Sra. Vadell, permeti’m que li respecti tot el demés,
de si nosaltres hem donat més o manco poder al que han
presentar els ajuntaments, però jo no li puc acceptar que vostè
digui que aquí s’ha discriminat ningú. Aquí tots els ajuntaments
han tengut la mateixa informació, tots els ajuntaments... Miri,
tots hem estat -jo també hi he estat- en els ajuntaments i quan
sortia una cosa d’aquestes sabíem perfectament el que
presentava el municipi veïnat, el de més enllà del veïnat i
l’altre; tots els municipis parlen entre ells, coneixen i saben, i
vostè no em farà creure que hi havia batles del seu partit polític
que no podien saber què presentava l’ajuntament de l’altre
color polític i si eren més doblers o menys que el seu. Que els
seus batles no hagin fet els deures no és la meva responsabilitat,
i no la m’atribueixi perquè no ho puc consentir. Els batles del
PSM han estat poc ambiciosos, poc ambiciosos amb aquest pla
i no doni la responsabilitat d’això al Govern de les Illes
Balears.

En relació al que comentava, Sr. Alomar, de les dades i les
xifres, miri, jo pens que..., ja li he dit que no podem lligar les
xifres a aquest pla, del qual no es poden veure encara els
efectes, però jo crec que la política de desestacionalització del
Govern és un poquet més ampla. Nosaltres hem recuperat un
programa d’un Hivern a Mallorca que es feia tradicionalment
amb el Foment de Turisme, que vostè, pels motius que siguin,
no hi va apostar i no hi va creure, i nosaltres l’hem recuperat i
no només l’hem recuperat, perquè vostè el va fer a través d’uns
altres criteris, hi hem posat moltes més quantitats, molts més
recursos, creim que duim a terme, també, amb tots aquells
productes i amb tots aquells segments com és el golf, com és el
turisme d’interior, com és la gastronomia, promocions
específiques que també creim que poc a poc estan duent els
seus resultats i, com vostè comprendrà, les polítiques de
desestacionalització com és el cicloturisme, com són moltes
altres coses -els itineraris culturals, que hem continuat, que
vostè va començar-, són polítiques que creim que ajuden a
millorar aquestes xifres.

Miri, jo crec que afortunadament la gent coneix més o
manco aquest món. Ningú no pot creure que durant l’època del
pacte varen desaparèixer els turistes de l’IMSERSO, jo crec
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que ningú no s’ho pot creure, i aquesta diferència de 500.000,
de 500.000 visitants en temporada mitja i baixa no és atribuïble
a l’IMSERSO. El Sr. Aznar no va castigar les Illes Balears amb
la reducció de quotes de l’IMSERSO, de la mateixa manera que
el Sr. Zapatero no s’ha caracteritzat precisament per ampliar
aquestes quotes, de manera que jo crec que és realment poc
hàbil per la seva part intentar dissimular una evidència, que hi
és, vostè no la pot negar, que són 500.000 turistes més en
temporada mitja i baixa l’any 2004-2005 en relació al 2001-
2002, 500.000 clients més, i repetesc el que he dit a la primera
intervenció: que vostè vulgui atribuir això a una major quota de
l’IMSERSO ara o menor després jo crec que senzillament es
comenta tot sol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sr. President..., Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha lloc a rèplica.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No, no, no és rèplica, que vull, però sí que li voldria, com
a mínim, fer notar dues qüestions. Una qüestió...

EL SR. PRESIDENT:

No, però si vostè intervé...

EL SR. ALOMAR I MATEU:

No, que el conseller ha introduït a la contrarèplica elements
nous, que no els replicaré però que sí voldria que constassin en
acta, com són les afirmacions sobre l’Hivern a Mallorca, i
també volia fer constar una altra cosa: que no ha estat mai en
debat aquí per part d’aquest diputat els 500.000 turistes,
estaven en debat els tres mesos...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Que consti en acta la seva observació. I deman
altres grups polítics que vulguin intervenir. Pel Grup Popular
té la paraula el Sr. Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Molt breument, només per agrair les explicacions del
conseller que ha dit i constatar que tot el que s’ha dit és veritat
i és així, i indubtablement es va fer convocatòria a tots i
cadascun dels municipis. Altra cosa és que els municipis que no
hi accediren o que hi accediren amb menys quantitat fos per la
seva incapacitat per gestionar els projectes o per una falta
d’ambició i de confiança per fer aquests projectes.

Crec que la repercussió que han tengut aquests projectes és
positiva, es veu ja en aquells municipis que ho han fet i que han
dut indubtablement una repercussió positiva no només d’una
oferta millor als turistes que vénen sinó també un incentiu i una
repercussió a tota la iniciativa privada, que veu que aquells
municipis que han accedit a aquests plans veuen millorada la
seva infraestructura, sigui cultural sigui d’altres tipus, i que
això du una repercussió i veuen aquesta iniciativa de
l’Administració i ells mateixos també segueixen aquesta
iniciativa per millorar els municipis que dugui lloc que hi hagi
aquesta desestacionalització i aquesta visita als seus municipis.

És bo que hagi estat a iniciativa dels ajuntaments perquè
demostra aquesta confiança del Govern en els ajuntaments, i els
ajuntaments coneixen indubtablement les necessitats que té el
seu municipi per desestacionalitzar-se, coneixen les seves
possibilitats per invertir-los en altres projectes i que els doni
lloc, aquesta inversió que fa el Govern, pugui fer aquesta
desestacionalització.

Volem constatar, com és natural en aquells municipis que
jo conec, l’augment de turistes en temporada baixa; constatar
que no es pot demanar tampoc una reacció immediata i que es
vegin aquests efectes de projectes que es varen fer l’any passat
o que s’estan fent actualment, i que duguin d’una manera
immediata -no hem de ser ilAlusos en aquest tema- la visita dels
turistes, però indubtablement aquests projectes que per part del
Govern s’han dut a terme s’han fet amb ilAlusió per part
d’aquells ajuntaments que hi han accedit i indubtablement
repercutiran en un benefici a la desestacionalització del
turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President, només per agrair les paraules de
suport del Grup Parlamentari Popular mitjançant les paraules
del seu portaveu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només em queda agrair
una vegada més la presència de l’Hble. Conseller de Turisme.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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