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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta Comissió d’Hisenda i Pressuposts.
Compareix avui el Conseller de Turisme per explicar els seus
pressuposts. En primer lloc, correspon que comuniquin si hi ha
substitucions.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies. Joan Flaquer substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Marián Suárez.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Joan Huguet.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Pere Palau.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Ernest Ribalaiga.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Joan Boned.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Àngel Coll.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, per
tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008
(RGE núm. 2885/07).

Començam idò aquesta compareixença. Com dic,
compareix l’Hble. Conseller de Turisme Sr. Francesc Buils i
Huguet que ve acompanyat de les següents persones. Sr.
Santiago Balaguer Albertí, director general d’Ordenació i
Planificació; Sr. Joan Sastre Barceló, director general de
Promoció Turística; Sra. Magdalena Vives Fernández,
secretària general tècnica; Antoni Oliver Ensenyat, director de
l’INESTUR; Sr. Jordi Cabrer Jiménez, director de la Fundació
per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears; Sra.
Irene Rigo Elizondo, cap de Gabinet del conseller; Sra.
Margarita Sotomayor i Vicens, assessora; i Sr. Bartomeu
Alcover Bisbal, cap de la Unitat de Gestió Econòmica.

Fetes les presentacions, té la paraula el Sr. Conseller per
explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2008.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Moltes gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon. Farem constar la substitució... perquè quedi
constància.

EL SR. VICENS I MIR:

Substituesc el Sr. Josep Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Simplement una prèvia i és que el Sr. Oliver a darrera hora no
ha pogut venir. Per tant, dels que ha dit és l’únic que no és aquí.

Bàsicament m’agradaria d’una manera esquemàtica poder
fer un anàlisi del pressupost de la Conselleria de Turisme.
Prèviament avisar que és un pressupost en línies generals molt
continuista en allò que va ser l’exercici 2007. És un pressupost
que ascendeix a 69.584.000 euros i que d’alguna manera per
capítols té les següents modificacions. En capítol 1, despeses de
personal, una variació d’un 12,48%. Capítol 2 d’un 2%. Capítol
4 d’un 26,17%. En capítol 6 d’un -14,96%. I en capítol 7 un
28,79%. En general, el pressupost en capítol 1 té un creixement
d’un 22,8%.

M’agradaria, si els pareix, fer un repàs per damunt dels
diferents capítols. Explicar dins el possible les modificacions.
Crec que pertoca en el capítol 1 que pareix que augmenta de
forma important com ha succeït el darrer any, pel canvi de
pressupostació del personal laboral i que passa des de capítol
6 i això és una de les claus de la baixada de capítol 6 a capítol,
atès els diversos plans d’estabilitat laboral posats en marxa des
de fa un seguit d’anys per part del Govern de les Illes Balears.

Pel que fa referència a capítol 2, despeses corrents, béns i
serveis. Cal esmentar que el seu augment és de l’ordre del 2%
i mostra l’intent de contenció de despesa corrent per part
d’aquest govern. No hi ha cap qüestió a dir, llevat que es vulgui
esmentar l’estudi que està fent la conselleria per tal de reduir en
la mesura del que sigui possible, l’elevat import anual dels
lloguers, 113.000 euros.

En tercer lloc i respecte a capítol 4, transferències corrents.
Augment un 26,17%, motivat per dues grans qüestions. L’intent
de reflectir d’una manera més fidel que a exercicis anteriors la
realitat de les necessitats de despesa corrents de les
administracions públiques, IBATUR i INESTUR. I fundacions
i consorcis, com l’Escola d’Hoteleria, adscrits a aquesta
conselleria, inclosa la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible de les Illes Balears. I que per primera vegada
apareix en el pressupost de la conselleria i especialment,
l’elevat impacte dels costos financers que comporta el Pla de
desestacionalitat turística, el qual representa una part important
de les despeses de la conselleria.
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En quart lloc i respecte a capítol 6, inversions reals.
Aquesta és una aproximació a les possibles despeses originals
per a adquisicions, reformes, compres de béns materials i
aparells informàtics. I hauríem d’esmentar que aquesta partida
sol ser poc usada en aquesta conselleria, atès que habitualment
les inversions es fan mitjançant les empreses públiques i el
capítol 7 de transferències de capital. Aportacions als plans
d’excelAlència, plans de dimensió del producte turístic, plans
mirall i plans (...).

En cinquè lloc, el capítol 7, de transferències de capital.
Gaudeix d’un fort augment, del 28,79%, motivat principalment
per l’aportació de 10,5 milions d’euros des d’INESTUR a la
Societat Palau de Congressos SA, atès que té el 50% de les
accions de la societat, motivat per la signatura del contracte
amb la UTE que reflecteix l’obligació d’aportar 21 milions
l’any 2007; 6 milions l’any 2008 i 3 milions l’any 2009. Aquí
es pot esmentar que la Conselleria no s’ha trobat cap expedient
plurianual de fet, ni coneixement formal d’aquesta qüestió, però
(...) per un principi de prudència i per no haver de recórrer a
l’endeutament, sigui d’INESTUR, o sigui de la SA, s’ha optat
per augmentar el pressupost d’INESTUR per fer front a les
seves obligacions pressupostàries futures. 

Cal esmentar també que en aquest capítol es reflecteix
l’aportació de la Fundació Balears Sostenible a les Illes
Balears. I en aquest capítol es contemplen, com no pot ser
d’altra manera, les corresponents aportacions pressupostàries
en els consorcis Pla Mirall, Plans d’excelAlència, Denominació
de Producte Turístic, inclòs en el recentment aprovat per a l’illa
de Menorca. Així com està prevista, juntament en capítol 4 la
futura aportació d’1 milió d’euros al Consorci de l’embelliment
de la Platja de Palma.

Bàsicament aquestes són les macro-xifres. Jo voldria
destacar la contenció de despesa en capítol 2, però també
d’alguna manera mirar de consignar mitjançant partides
pressupostàries aquelles coses que tenim constància que eren
obligacions de la conselleria i del Govern de les Illes Balears.

En general dir-los que les aportacions en xifres que es
disposen actualment, tot i l’augment significatiu de 10,5
milions d’euros per a la UTE de Palau de Congressos, cal
esmentar que el pressupost de la conselleria per al 2008, just
queden disponibles sense estar compromeses, Pla D, Pla Mirall,
plans d’excelAlència i plurianuals de contractes, en capítol 2 són
487.000 euros. En capítol 4, 1.862.000 euros. En capítol 6,
inversions reals, 1.391.000 euros. I en capítol 7, 506.200 euros.
Total no compromès, 2.386.984 euros. D’un total de prop de
70 milions d’euros.

Destacar també que tot i que ja està contemplada l’aportació
al Palau de Congressos per al pressupost del 2009, caldria
determinar les seves necessitats de despesa corrent, pagament
de sous, compres de serveis i béns fungibles. De l’INESTUR
per poder percebre la subvenció de l’Espai econòmic europeu
de 3 milions d’euros, cal que l’empresa pública adscrita a
aquesta conselleria aporti un mínim d’1,5 milions d’euros cada
any durant 3, per a les obres de rehabilitació del Pati de la
Lluna d’Alaior i ara per ara, l’empresa ha previst fer una
bestreta corresponent del seu propi pressupost a una aportació
de 600.000 euros per al 2008.

Una altra qüestió a tenir en compte és què passa si finalment
no s’obtingués la subvenció de l’Espai econòmic europeu. Dins
l’IBATUR, segons els comptes de l’empresa, que actualment
està en una situació de dèficit de deute acumulat durant les
passades legislatures, d’aproximadament uns 20 milions
d’euros, està previst per a enguany, segons l’acord amb la
Intervenció General de la comunitat i el director de
Pressuposts, fer una nova pòlissa de crèdit per l’import
esmentat i cancelAlar l’anterior. Però, definitivament això també
es traspassar el problema al pressupost de l’any que ve.

A les empreses públiques IBATUR, INESTUR i el
Consorci de l’Escola d’Hoteleria hi ha indicat que manca..., cal
fer un estudi exacte de l’import, més de 2 milions d’euros a
transferències de despeses corrents per evitar (...) d’auditoria.
Cal tenir-ho present a l’hora de fer el pressupost del 2009 i en
el sentit de si es vol evitar aquest tipus de coses, se’ls haurà de
muntar el pressupost via capítol 4 de transferències corrents de
la conselleria, tot i que l’augment vagi acompanyat de la
disminució del mateix import de capítol 7.

La Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes
Balears està a 30 d’agost amb un deute de 2.284.000 euros. I
per poder cobrir les seves despeses fins al 31 de desembre del
2007, necessita 600.000 euros. S’ha hagut de fer una
transferència de l’INESTUR per poder cobrir aquesta necessitat
i en el futur s’hauran de consignar partides per resoldre aquest
problema. 

En definitiva, aquest és a grans trets el pressupost, ja dic, en
línies generals és un pressupost continuista, com ho és una gran
part de la política de l’actual Govern, en les línies marcades,
moltes d’elles en positiu, per l’anterior equip de Govern. Per
tant, en definitiva també, unes línies d’actuació dins el món
turístic que pensam que és adequada.

En general i també a mode de reflexió, una conselleria que
representa el 80% del Producte Interior Brut, o un sector que
representa el 80% del Producte Interior Brut directe o
indirectament, és d’alguna manera una conselleria que hauria
de tenir consignades segurament partides més importants. Però
els pressuposts com vostès saben, senyores i senyors diputats,
una vegada consignats són mals d'estirar i evidentment
significaria llevar d’altres conselleries i d’altres serveis que
signifiquen per al Govern balear. Per tant, difícilment
ampliables.

Vull per acabar fer un petit balanç d’allò que han estat els
darrers pressuposts  de creixement de la conselleria els darrers
7 anys. L’any 2003 va tenir un creixement d’un 107%. L’any
2004 una disminució del 28,77%. L’any 2005 un augment del
15,11%. L’any 2006 un augment del 3,35%. El 2007 un
augment d’un 15,29%. I per al 2008, primer pressupost
d’aquesta legislatura, tot i que vostès, com ja els he dit, saben
que una part grossa d’aquest augment ve donat per la
consignació de la partida del Palau de Congressos SA de 10,5
milions d’euros, un creixement del 22,8%.

Qued ara a la seva disposició per qualsevol aclariment que
els pugui donar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió temporal
per un temps màxim de 45 minuts de la sessió, si els portaveus
ho consideren. En cas contrari, passam a les intervencions. Ho
hem de demanar. El Sr. Conseller contestarà globalment o
individualment?

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Mixt, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Primer de tot agrair la compareixença
del conseller i del seu equip directiu. Ell mateix ho ha
reconegut vàries vegades, línia continuista que es tradueix
també en els pressuposts. Els pressuposts són, com han dit tot
els seus predecessors i els consellers també, reflex d’una acció
de Govern. Per tant, en turisme, sector estratègic i primordial,
es poden fer pocs invents, es pot allargar la temporada, es pot
investigar, o s’ha d’investigar nous mercats, o es pot millorar
l’oferta que tenim. Per tant, les meves preguntes seran també
molt concretes.

Hi ha alguna partida concreta per als plans d’embelliment
de zones turístiques madures, o de zones turístiques que es
puguin millorar i que ja estiguin en un estat no òptim? Diguem-
ho així. I també quina partida es concretarà per als Plans
Mirall? Es pensa continuar amb els Plans D, o si hi ha alguna
partida concreta per als Plans D? Són plans que molts
d’ajuntaments s’hi varen adherir i molts varen triar el seu
projecte per desestacionalitzar que ells varen voler i crec que
funciona. Uns varen triar congressos, uns altres varen triar
esport. Jo crec que és un tema important a considerar.

Després ja en temes molt més concrets, la Direcció General
de Promoció Turística, dins el programa 751B, si ens pot
especificar un poc una inversió marcada com a caràcter
immaterial important d’1.733.000 euros, si hi ha alguna
explicació més d’allò que consta en els pressuposts. També si
hi ha alguna consignació específica, no ho he vist en els
pressuposts, alguna aportació a la Fundació Turística d’Eivissa
i Formentera. Vostè va dir dins la seva compareixença per
explicar l’acció de Govern, que li seguiria donant suport.

I després hi ha la inversió territorialitzada, hi ha dues
partides que estan marcades de capítol 6, Direcció General de
Promoció Turística referent a Formentera, allà on l’epígraf
posa inversions de caràcter immaterial, una és de 100.000 euros
i l’altra és de 66.000 euros. Tal vegada no són importants a
nivell global, però són quasi 170.000 euros en promoció
turística i m’agradaria que ho pogués especificar un poc més.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. En primer lloc, Sr. Conseller, agrair-li la
seva presència, la seva compareixença i la del seu equip avui
aquí davant aquesta comissió per donar comptes del projecte de
pressupost de Turisme de l’any 2008.

La paraula que ha utilitzat ha estat la de contenció,
contenció en la despesa. Possiblement és la paraula que més
s’ha utilitzat en totes les compareixences dels diferents
consellers que hem tengut fins avui. Ho coment en el sentit que
sap com a greu, es fa difícil d’acceptar aquesta contenció en
pressuposts, precisament en aquest apartat que en depèn la
principal activitat econòmica de les nostres illes. Per tant, sap
greu que no puguin ser uns pressuposts més ambiciosos.

Continuant amb aquest mateix comentari, si tenim en
compte que també és una activitat molt dinàmica i que per tant,
ha de donar sortida a tot un seguit de reptes que es puguin
produir en cada moment i en cada època. A mi m’agradaria
tornar insistir en una qüestió que li vaig plantejar a la
compareixença que va tenir a principis d’aquesta legislatura. I
la qüestió en què li voldria insistir és quina possibilitat hi ha per
tal de promoure una oferta diferenciada, de qualitat, a més del
turisme de sol i platja, que es pugui relacionar amb la promoció
d’una marca nova, encara que el terme sigui el de sempre. Em
referesc a la promoció de la marca Eivissa, vinculada en tot un
seguit d’innovacions. 

Seria interessant per exemple preveure alguna partida, Sr.
Conseller, per promoure el terme Eivissa a les fires
possiblement, o bé mitjançant accions publicitàries directes
dirigides al sector cada vegada més important que és
l’individual, mitjançant campanyes a internet. Seria una
estratègia més dins l’apartat de promoció, no ens (...) cap altre.
Ens encanta el turisme de discoteca que tenim ara mateix. Per
tant, dins aquest apartat de promoció turística, una línia dins
aquests plans de desestacionalització no seria possible..., això
seria una mica un plantejament, hi seguiré insistint perquè em
sembla que és important. Quan no són idees excloents, sinó que
són idees que enriqueixen el debat, m’agradaria que es
tenguessin en compte a ser possible.

Altres qüestions ja una mica més puntuals. Ha parlat dels
convenis amb consells insulars, fundacions i foments. Crec que
hi ha una partida de 4.724.518 euros. Per tant, la pregunta seria
a la Fundació d’Eivissa quina partida tendria? I si a més de les
partides que hi havia aquests anys, de la moda Ad-Lib, o de la
Ruta de la Sal, si hi ha alguna altra partida, si hi ha alguna altra
innovació dins aquests plans de desestacionalització que van
duent a terme els diferents governs.

També m’agradaria saber si dins la Direcció General
d’Ordenació, dins els plans de les infraestructures que hi havia
i que apareixien en els municipis de Palma, Ciutadella, Sant
Josep i Vila, si es continuaran rebent aquests fons o es
modificaran, s’ampliaran, etcètera.

Una altra pregunta. Quan durant l’anterior Govern de pacte
es va crear el famós impost de l’ecotaxa, em fa por esmentar-
ho, però uns dels projectes era la demolició d’una urbanització
que quedava dins un ANEI, la Cala de’n Serra a Eivissa. Era
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uns dels projectes, enderrocar aquesta construcció. A mi
m’agradaria saber si ho té present, perquè òbviament seria molt
interessant que es pogués recuperar el paisatge d’aquest ANEI.

I finalment i per no allargar-me més, quines són les partides
econòmiques que hi hauria dins aquesta formació de reciclatge
de formació contínua per donar resposta a les necessitats del
sector, si hi hauria cap partida per a aquesta oferta formativa no
reglada.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina, Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sr. President. També per agrair la presència del
conseller i de tot el seu equip. Simplement dir que el Grup
d’Unió Mallorquina manifesta el suport a les línies mestres del
pressupost que són, creim, coherents en les actuacions que
se’ns va anunciar a l’anterior compareixença del conseller.
Coherents amb la promoció, la diversificació del model. I dir
que no formularem cap pregunta en concret.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca, PSM-Verds, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies Sr. President. En primer lloc agrair al Sr. Conseller
la seva exposició i la presència del seu equip per exposar les
línies bàsiques d’aquest pressupost i com no pot ser d’altra
manera tendrà el nostre suport. I per altra banda constatar un
seguit de qüestions.

La primera, una preocupació que hem trobat estesa no
només en aquesta conselleria, sinó a d’altres, la quantitat de
deutes i forats pressupostaris que s’han trobat les distintes
conselleries i en els quals han de fer front ara amb bona part del
pressupost del 2008 i com explicava el Sr. Conseller, el seu
marge d’actuació amb les partides no compromeses realment és
molt magre.

Per altra banda hi ha un seguit d’actuacions concretes que
m’agradaria expliqués i que es duran en tot un seguit de
qüestions que ens preocupen especialment. Jo crec que una de
les preocupacions del sector sempre ha estat el tema de
l’estacionalitat. Crec que ens omplim la boca sempre de parlar-
ne. Però ens agradaria saber actuacions concretes que a través
d’aquests pressuposts es puguin dur a terme, bàsicament per
allargar la temporada turística.

Una altra de les qüestions que també han preocupat els
darrers anys ha estat la baixada de la despesa turística, la
despesa que cada turista deixa a les Illes Balears. M’agradaria
saber quines actuacions concretes a través dels pressuposts es
poden dur en aquest aspecte. 

Després també que ens concretés el tema de la renovació de
les zones turístiques, especialment el tema de la Platja de
Palma.

I després també actuacions concretes que es puguin dur a
terme a través d’aquest pressupost en referència a la
promoció..., evidentment del turisme familiar que ens dóna més
despeses, però altres segments alternatius, com pugui ser el
turisme de congressos, el turisme cultural, d’espais naturals,
gastronòmic, esportiu, etcètera. També ens agradaria saber
actuacions concretes que puguin dur a terme en totes aquestes
qüestions. I relacionat amb això, també exactament dins el
2008, respecte al nou Palau de Congressos de Palma, quina
serà l’actuació que es durà amb aquests 10,5 milions de
pressupost que ens ha especificat.

No tenc més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots els presents. El
Grup Parlamentari Socialista i jo mateixa com a portaveu,
volem donar la benvinguda al Sr. Buils, conseller de Turisme
i a tots els membres de la conselleria presents aquí amb
nosaltres.

Dia 11 d’octubre, el Sr. Buils ens va presentar a la Comissió
de Turisme els objectius de la conselleria i les seves línies
d’actuació per als propers quatre anys. Avui ens ha explicat a
través dels pressuposts, quines seran les seves actuacions dins
aquest primer any. Agraïm la seva claredat a l’hora d’explicar-
nos aquests pressuposts. 

Sense entrar en l’anàlisi numèric, crec que podem estar
satisfets en les xifres presentades per aquesta conselleria. Veim
que aquests pressuposts són un reflex de la política que vol dur
el Govern. Són uns pressuposts que permeten un creixement de
la dotació econòmica per a aquesta conselleria, en un 22,8%
sobre l’import de l’any anterior. I com bé ja ens ha explicat,
bàsicament es deu a la dotació econòmica per als primers
pagaments del Palau de Congressos. 

Pel fet d’estar a la mesa d’aquesta comissió, he tengut la
possibilitat d’estar present a totes les compareixences dels
diferents consellers d’aquest govern i poder escoltar les
explicacions dels seus pressuposts. Tots coincideixen en el fet
que aquesta és la legislatura de les persones, però dins un marc
de progrés, progrés econòmic i social. Per tant, pensam que
vostè té una gran tasca i és la de continuar la tasca feta i seguir
impulsant i fer progressar el sector més important
econòmicament parlant de la nostra comunitat.

Voldria comentar un seguit de punts de la seva conselleria.
En primer lloc, l’aposta per la tecnologia i la informació. Cada
vegada més el turista viatja de forma independent, planifica el
seu viatge, diversifica el motiu del seu viatge i l’època de l’any.
Per tant, la forma de comercialitzar els viatges va canviant i
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hem d’estar preparats i hem de ser capdavanters en l’àmbit
tecnològic, en les formes de comercialitzar, en les formes
d’arribar al consumidor final, etcètera. Pensam que
l’administració ha de liderar aquests canvis i per tot això es
necessiten recursos.

Aquests pressuposts acompanyen aquesta idea, tan a nivell
de l’Institut d’Estratègia Turística (CITTIB), àrees de recerca
i tecnologies turístiques allà on se’ns permetrà obtenir les
dades, estadístiques i informació per a la presa de decisions
com a nivell de l’IBATUR, allà on a partir de les diferents
partides econòmiques es reforça la promoció i la
comercialització mitjançant diferents eines de publicitat i
promoció de les nostres illes.

La transversalitat de la conselleria. Tal i com ja va dir el
passat mes d’octubre, la conselleria que vostè lidera no només
s’ha d’ocupar de la gent que vista la nostra terra, sinó de la gent
que hi viu, perquè realment el nostre benestar afecta
directament el nouvingut. Al turista se l’ha de fidelitzar tan en
el seu lloc d’origen, com una vegada que estigui aquí.  El
fonamental és cercar la repetició, mitjançant la fidelització del
turista a les nostres illes.

Per tant, amb tot això podem parlar d’infraestructures, de
formació de medi ambient, ordenació del territori, etcètera.
Hem pogut escoltar el conseller de Medi Ambient parlar de les
certificacions de qualitat ambiental (EMA), allà on es demanarà
als majoristes de viatges que utilitzin com element
diferenciador en els seus catàlegs, per destacar aquelles
instalAlacions que apliquen el sistema de gestió ambiental. O la
Conselleria de Treball parlar del programa pilot de turisme
social europeu. O la creació del Centre Internacional de
Recerca i Desenvolupament de Turisme (CINTUR) i la creació
del sistema d’observació costanera de les Illes Balears. També
la Conselleria d’Educació en temes de formació universitària
i formació al treballador.

Per tot això pensam que la seva conselleria ha de fer
l’esforç de destinar recursos humans i econòmics suficients per
garantir aquesta coordinació. ParalAlelament no hem de deixar
de banda la importància de la coordinació amb tots els agents
econòmics que envolten aquesta activitat, majoristes de viatges,
hotelers, agències de viatges, oferta complementària, etcètera.

A nivell de la promoció, pensam que és fonamental destinar
gran quantitat de recursos a la promoció. Enguany destinen
23,8 milions d’euros, quantitat en la línia de la de l’any passat.
En aquest punt pensam que és molt important veure l’ús que
se’n fa d’aquests recursos, cercar el màxim retorn i difusió de
qualsevol acció promocional. Utilitzar els nous i capdavanters
canals de difusió. Diversificar mercats emissors. Cercar nous
mercats. Potenciar especialitzacions.

La desestacionalització, o l’allargament de la temporada
turística és un objectiu d’aquesta conselleria ja des de fa anys.
Pensam que vostè ha de continuar amb aquesta tasca. Veim que
se segueixen destinant recursos per reactivar l’activitat turística
en els mesos d’hivern. La creació del nou Palau de Congressos
permetrà a la ciutat de Palma reactivar un sector que mou gran
quantitat de viatgers durant aquests mesos. Veim que durant
l’any 2008 s’ha previst el primer pagament d’aquest tema. Per

tant, es segueix duent endavant, a pesar del que s’ha dit avui
matí en el ple. Aquesta, juntament amb altres accions del Pla B,
són iniciatives que esperam que posi en marxa, no sols a l’illa
de Menorca, sinó també a les altres illes.

El nivell de formació és un dels principals objectius
d’aquest govern. I dins aquest sector, la professionalització, la
formació contínua dels treballadors és necessària. I hem de
donar un bon impuls a l’Escolta d’Hoteleria.

A nivell de l’entorn és importantíssim el Pla de millora de
les zones turístiques madures, la protecció del territori i del
medi ambient. Si el 80% dels nostres turistes vénen a les illes
pel sol i la platja, els hem d’oferir un paisatge i un entorn
cuidat. Cada vegada més la gent vol destins allà on hi hagi una
gran sensibilitat amb el medi ambient i l’entorn. És per això
que s’han de prendre mesures per a la millora i embelliment de
les zones madures i la protecció del nostre entorn, a través de
l’IMET (Millora d’Entorns Turístics) aquest any veim que hi
destinen 4,5 milions d’euros.

El Pla de renovació integral de la Platja de Palma és un
exemple de com s’inicia la recuperació d’una zona madura i
esperam que sigui un referent internacional i que ens doni
projecció i torni ser una zona de gran atractiu turístic.

Evidentment podria comentar més temes, però crec que és
interessant destacar aquests. Bé, això és tot. Moltes gràcies per
la seva exposició i li desig el millor per a vostè i els seus alts
càrrecs aquí presents. Té el suport del nostre grup i de mi
mateixa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Crespí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair les seves
explicacions i el seu to i també agrair la presència dels alts
càrrecs que l’acompanyen avui aquí. També vull agrair, primer
de tot, que vostè ha reconegut que vertaderament des del Partit
Popular, del govern anterior, es va fer una bona feina per
recuperar part del que darrerament havíem anat perdent en
aquestes illes i per tant que els pressuposts també siguin
continuistes, i açò ens alegra de veure que han fet una feina i
una bona feina per part de l’anterior govern.

Com va dir vostè a la seva compareixença, ja duim com a
mig segle que el turisme aquí a les nostres illes està bastant
imposat i per tant amb aquests 50 anys hem pogut estructurar
l’activitat turística i ja parlam de la primera indústria dins
l’economia de les Illes Balears. Per tant, el sector turístic ha
estat el vertader impulsor tots aquests anys, ens demana
permanent consens i seny per continuar essent un clar referent,
no tan sols dins Espanya sinó també dins Europa i, per què no,
expandir-nos molt més enllà. Molts països s’han espavilat i
sabem que cada any hi ha més destinacions competitives i per
tant hem de ser capaços de trobar per a cada illa, perquè cada
illa és diferent, i açò crec jo que ens enriqueix molt, noves
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ofertes que donin una alternativa real al sol i platja, la qual cosa
també s’ha dit aquí per part de qualque altre diputat.

Vostè mateix, a la seva compareixença també, ens va parlar
de golf, nàutica, cultura, gastronomia, senderisme, cicloturisme,
tot també englobat dins el medi ambient, entre moltes altres
coses que sense cap dubte trobaríem, com a nous reptes. Però
també li vull fer saber que, des del Partit Popular, i no tengui
cap dubte que donarem suport a tot el que vostè proposi per tal
que les Balears siguin un destí de qualitat, sense deixar de
banda mai el sector, els empresaris, els quals són el vertader
motor i són els que lluiten permanentment perquè el turisme
sigui una referència i la primera economia, i per tant donen
també moltíssims llocs de feina. Mentrestant però, també li he
de dir que mentrestant Mallorca, Eivissa i Formentera tenen
unes dades bastant bones, per a no dir excelAlents, de la
temporada turística, amb uns increments notables, Menorca
sempre va perdent i per tant ens preocupa que a Menorca
estiguem un poc a la cua en el tema del turisme.

Precisament, només per un tema de comentari que resulta
curiós que l’Ultima Hora de Mallorca digui: “Els hoteleres
ratifiquen que creixerà el turisme britànic”, i l’Ultima Hora
també de Menorca diu que “El primer operador turístic anglès,
britànic, retallarà un 10% les places a Menorca”. Per tant, clar,
a nosaltres açò ens preocupa ens preocupa bastant. I vostè
mateix també ha dit que Menorca és un cas a part, a moltes
declaracions que vostè mateix ha fet; s’estan tancant locals en
el Port de Maó i en els altres pobles, i clar, nosaltres
consideram que Menorca té unes necessitats que no han de
menester avui per avui les altres illes.

Hem estat perdent en els darrers anys, el nombre de
passatge, per exemple, per a l’aeroport de Menorca, durant
l’any 2005, va ser comparable a set anys enrera. Hem perdut
enguany 7,2 milions d’euros per la caiguda del turisme
estranger, 16.000 turistes menys que l’any passat. Bé, etcètera,
no em vull allargar perquè vostè supòs que també coneix molt
bé els problemes que té Menorca avui per avui.

I bé, jo ja passaria una miqueta també a l’exposició que ha
fet vostè i li demanaria, bé, estam d’acord també amb la
reforma integral de la Platja de Palma, la qual sense cap dubte
donarà una qualitat i això sí, crec que és poca quantitat 1 milió
d’euros per l’ambició que és fer la Platja de Palma; crec que
s’ha d’insistir a Madrid que ja quan comencem, comencem amb
més potència econòmica per fer aquesta inversió.

Per al Pla Renove de Sant Antoni d’Eivissa, no sé si ho ha
dit, però tal vegada no ho he sentit. Els palaus de congressos,
sí que ha comentat el de Palma, però nosaltres també volem
saber si el Palau de Congressos de Ciutadella hi ha cap partida
prevista, almenys per iniciar, i si hi ha també, de Ciutadella,
perquè resulta que la passada legislatura hi havia un acord del
Consell de Govern que es faria a Ciutadella. La segona fase
també del Palau de Congressos a Eivissa, a Santa Eulàlia,
també volíem saber exactament el pressupost que té. Les
transferències als consells insulars sobre la promoció turística,
el que està previst, si està previst per a cada consell insular.

El tema de l’Escola d’Hostaleria de Menorca, la qual tots
voldríem que es fes a Ciutadella perquè l’ajuntament ha donat

ja el solar i crec que és un tema molt important també per a la
professionalització de la gent i poder també tenir la gent més
preparada.

Rutes cicloturístiques, no sé si ho he dit, però a Menorca les
rutes cicloturístiques i el senderisme és molt important per
desestacionalitzar.

I em sembla, no sé si em deix res més, però bé, si em deix
res ja a la segona part, o quan vostè ho vagi explicant, doncs ja
en tornarem a parlar.

Ah, després també m’interessava, ens interessa bastant a
Menorca si continuarà durant l’hivern la neteja també de les
platges, perquè per a nosaltres açò també és molt important que
es continuï, perquè havia estat un encert molt gros del govern
anterior.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vinent. Per contestar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sr. President. Jo, de totes maneres, perquè no pot
ser d’una altra manera i supòs que ho entendran, només de les
dues visites oficials que vam poder dur a Menorca i a Eivissa,
les peticions dels diferents batles, associacions i d’altres,
pràcticament doblaven el pressupost sencer de la conselleria.
Supòs que tots els consellers, de qualque manera, és un
problema que es repeteix, la veritat és que ens agradaria tenir
un pressupost més important, tenim el que tenim i per tant
intentarem gestionar-lo i dur-lo el millor que sapiguem, tenint
en compte que també és un pressupost i que, segurament per la
dinàmica actual de l’Estatut d’Autonomia i d’altres
circumstàncies, hi haurà d’haver modificacions segur en el que
fa referència a convenis o de qualque manera a acords amb
entitats.

Amb les línies mestres, i és una petició pràcticament de la
majoria de tots els grups, dels convenis, he expressat als
diferents consells i a les diferents fundacions que pretenc, i
estic fent feina en això, i per tant la partida és més genèrica,
que hi hagi línies úniques d’actuació per poder diferenciar. I
per tant en aquests moments les quantitats, les quals no estan
tancades amb totes les illes i amb totes les fundacions, sí que de
qualque manera estaran subjectes a l’acord que des de la
conselleria i els diferents consells arribem amb les diferents
fundacions i amb els diferents òrgans de gestió.

Però entrant concretament un poquet i en el torn del que em
comentava el Sr. Mayans, els plans d’embelliment i els plans
Mirall i els plans D, actualment, i això és una realitat i per tant
és així, estan tancats, són plans que són convocatòries de la
passada legislatura i que en aquests moments, a través dels
plurianuals, concretament els plans de desestacionalització
estaven acabats el 2004 i els plans Mirall el 2007, avui per avui
encara consten en el pressupost de la conselleria com a
plurianuals, concretament el Pla d’ExcelAlència d’Eivissa, el Pla
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de dinamització de productes turístics d’Alaior, Menorca,
Ciutadella, es Mercadal, pugen 1,5 milions d’euros dins el
pressupost; el Pla Mirall, en general, 4,3 milions, i els plans de
desestacionalització 3,9 milions. I això és una realitat que de
qualque manera resta del pressupost total de la conselleria.

Després, i contestant un poquet a la Sra. Marí i també al Sr.
Mayans, dins el 2008 es preveuen tres actuacions importants
pel que fa referència a la desestacionalització, que és Eivissa
tot l’any; Un hivern a Eivissa, amb el consell insular. I aquesta
partida que em comentava d’1.300.000 euros és una partida que
s’està tancant en aquests moments, s’està negociant amb
Catalunya i Portugal per al Pla Oci 60, el qual pretenem que
sigui una arribada de turistes d’altres països.

En general, si no he perdut tots els papers, dins Platja de
Palma és cert que la quantitat consignada per part de la
conselleria és d’1 milió d’euros. Pensin també que el Consorci
Platja de Palma està participat per l’Estat espanyol, pel Consell
de Mallorca i l’Ajuntament de Palma i de Llucmajor, que les
aportacions seran les mateixes per les tres administracions, i si
em demanen de qualque manera si això és suficient per envestir
el pla, puc contestar taxativament que no. No és suficient per
posar en marxa el pla, el que passa és que de qualque manera,
i també es comunicarà oportunament, sí que és la primera
aportació, o serà la primera aportació per part de l’Estat, d’1
milió d’euros, que la darrera havia estat el 2004. És evident que
el calendari, i dia 10, si no vaig malament, i 11 es reuneix el
jurat del concurs d’idees, el qual vull recordar que se segueix
l’escaleta marcada a l’anterior legislatura, i que llavors en el
concurs internacional s’han de convidar quatre empreses les
quals determinaran quines són les actuacions. I aquests 3
milions d’euros consignats per part de les administracions que
participen en el consorci, serviran, entre d’altres coses, per dur
endavant el pla que pugui ser assignat al gabinet que pertoqui
després del concurs i per dur actuacions que, en línies generals,
es basaran en les 101 més 1 propostes, 101 més 1 mesures que
varen proposar la societat civil, juntament amb els hotelers,
algunes de les quals segurament també seran dins el pla.

Dins el Palau de Congressos que m’ha esmentat també, dins
els diferents palaus de congressos, des de Ciutadella no en tenia
constància. El Palau de Congressos de Santa Eulàlia, la segona
fase no està consignada actualment; sí que li puc dir que el
pressupost de la conselleria va ser de 3 milions d’euros; que
certament, i l’ajuntament n’és conscient, hi ha hagut unes
desviacions de pressupost; que segurament és una de les obres
més emblemàtiques que s’ha fet aquesta legislatura i que
realment no serà el Palau de Congressos de Santa Eulàlia sinó
que segurament serà el de tota l’illa d’Eivissa. I que de qualque
manera la capacitat d’aquest palau dóna perquè ja es posi en
marxa i hi hagi molta activitat; la segona fase segurament no
serà dins el 2008 i nosaltres la contemplaríem segurament amb
pressuposts a posteriori.

Me comenta el Palau de Congressos de Palma, ja he dit que
no hem volgut dur endeutament ni a l’INESTUR ni a la societat
anònima Palau de Congressos i que, per tant, els 10,5 milions
que consigna la conselleria formen part d’aquest contracte que
es va dur la passada legislatura i que de qualque manera ja hem
dit que es durà endavant; que estan totalment reglats els
informes previs tant de l’hotel com els urbanístics i que

consideram que, amb tota probabilitat, les obres puguin
començar a principis de gener.

De rutes cicloturístiques, senderisme, desestacionalització
i d’altres productes dins el pressupost de l’IBATUR, sí que puc
anunciar que en els propers dies, setmanes, es donarà a
conèixer el Pla estratègic 2008, el qual es consigna en base a un
document marc que discutim ja amb el sector públic i privat,
classificat per productes i per diferents clusters que de qualque
manera tocaran cadascuna de les illes i que es negociarà amb el
sector privat i amb el sector públic, per tal de consensuar
d’entrada el 2008, perquè aquelles actuacions siguin les de tot
el sector i de totes les administracions i no sigui exclusivament
el pla de màrqueting de la conselleria i que, per tant, si tot
segueix la dinàmica que en aquests moments es du, creim que
ho podríem presentar a principis de desembre.

No vull deixar el que crec que són també objectius
estratègics de la conselleria; és cert que la dinàmica de l’Estatut
marcarà un canvi de transferències durant la legislatura; és cert
que també farem esforços pressupostaris perquè cadascuna de
les illes d’entrada pugui anar atenent aquelles decisions de
productes específics, però també és cert que des de la
conselleria emmarcam d’una manera molt determinada el no
perdre la imatge de conjunt de les Illes Balears. Les marques
turístiques, jo crec que d’una manera indefugible són les de
cadascuna de les illes i de qualque manera el que tampoc no
podem permetre és que hi hagi diferents criteris o diferents
estratègies que puguin marcar diversificacions a cadascun dels
productes. Per tant, aquesta coordinació amb un major marge
de potestat de cadascun dels consells, i dic dels consells perquè
crec que són els organismes que han de mantenir aquestes
inversions, aquestes transferències que es facin, es basaran en
acords a què puguin arribar amb els diferents organismes
públics i privats que en aquests moments existeixen.

Per tant, sí que he expressat a tots els consellers de turisme
i als presidents del consells la necessitat, i hi ha illes que estan
un poc més avançades que les altres, que les fórmules de
finançament siguin de qualque manera i clarament a través d’un
sol organisme, el qual ajunti empreses privades i empreses
públiques.

Parlant de marques turístiques, Sr. Marí, sí que voldria
destacar el fet que tenim qualque fira a Catalunya i jo li promet
que el terme Eivissa a Catalunya serà Eivissa, però del que em
diuen tots els experts, tot el sector turístic, tots els que avui per
avui coneixen el tema del màrqueting, si tengués més capacitat,
si tengués tots els doblers del món tal vegada invertiria a
canviar la marca, però crec que la inversió, i crec que li vaig
explicar el dia que explicava una mica les línies estratègiques
de la conselleria, tornar rectificar la marca, normalitzant-la
lingüísticament, i li promet que no dubti de cap manera que
tenc clar quin idioma parl i quin vull seguir parlant, seria una
tudada de doblers, de recursos humans i d’esforços i que per
tant, mentre no tenguem tots els doblers del món se seguirà fent
la promoció, tal com ha expressat el sector privat, amb la marca
que realment és coneguda arreu del món, la qual crec que és la
que ens pot aportar més valor afegit.

En definitiva, dir-los que bé, que els he expressat la
necessitat que si tal vegada aquesta conselleria tengués més
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pressupost seria interessant, el pressupost és el que és i des de
cadascun dels instituts l’aposta seguirà essent la mateixa. Al
marge de quins siguin els interlocutors que tenguem a cada
moment, al marge que estiguem treballant en el sector públic i
en el sector privat, el fet de coordinar la marca Illes Balears
com a paraigües de tota la resta, el fet de promocionar
productes diversificats amb cadascuna de les marques,
productes que alguns d’aquests, com bé ha dit el Sr. Mayans,
són clarament desestacionalitzadors, com poden ser els
incentius i congressos, o a l’illa de Mallorca el turisme de golf
o d’altres, ho farem amb la tessitura que hem expressat fins ara.

I des de l’INESTUR, dels diferents instituts, els d’Estratègia
turística, el de Qualitat i d’altres, seguirem fent una aposta
important per la inversió en noves tecnologies, per la inversió
a cadascuna de les zones turístiques, amb plans d’embelliment.
Segurament a qualque moment haurem de parlar de
finançament, segurament a qualque moment haurem
d’expressar la necessitat de trobar finançaments extraordinaris,
però en els pressuposts consten les xifres que consten i
m’agradaria deixar passar el temps per tot el que sigui cercar
recursos, la qual cosa els puc assegurar que feim amb tota la
prudència, però també amb tota la convicció que el sector
privat també s’ha d’implicar en la promoció i que, per tant, hem
d’aprofitar les sinergies de les inversions que molts dels sectors
privats ja fan en aquests moments.

En definitiva, m’agradaria gaudir d’un pressupost més
important, però tal com està en aquests moments, amb petits
canvis, potenciant aquelles coses que es començaren altres
temps, no tan sols la passada legislatura, perquè a l’anterior
també hi va haver coses positives i jo ho vull expressar; que els
temes no resolts a la passada legislatura han estat els de
finançament, ni l’ecotaxa, i a mi no em sap greu dir-ho,
l’ecotaxa és un nom normal, ni la targeta verda han estat
fórmules de finançament estable de les inversions turístiques i
que, per tant, si no tenim ni una fórmula ni l’altra haurem de
tenir imaginació i esperam els propers mesos poder presentar
fórmules de finançament extraordinari, però que hauran de
menester modificacions de pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per torn de rèplica, grups que
vulguin intervenir? Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, he escoltat les seves explicacions
i hi ha moltes coses que no ens ha concretat, per exemple el nou
Estatut parla del traspàs de competències en el tema de
promoció turística i no sabem exactament quines quantitats
aniran a cada consell insular de les Illes. I si no és així, si no es
fa la transferència dins l’any que ve, volem saber, que concreti
més a l’illa d’Eivissa i de Menorca quines quantitats aniran a
parar a les fundacions que hi ha actualment.

Un altre tema que també ens preocupa és que jo crec que,
com que no basta per a res el milió aquest d’euros, vostè també
ho ha dit, però jo crec que hem d’insistir que Madrid posi més

fons i ja, i és un tema urgent, perquè la Platja de Palma serà un
referent per a totes les illes.

I els 3 milions d’euros que vostè diu entre les tres
administracions, jo crec que és molt menys que un pla
d’excelAlència, no basta per a res. Per tant, ens hem de posar les
piles i Madrid les bateries, més que les piles.

El tema del palau de congressos a les altres illes, jo rall del
Palau de Congressos de Ciutadella perquè hi ha un acord de
tots els partits polítics a Menorca que es faci a Ciutadella, però
també serà per a Menorca, no serà només de Ciutadella, per
descomptat.

I tampoc no he sentit que em respongués a l’Escola
d’Hostaleria. Miri, jo li he de dir que a la passada legislatura,
dins l’any passat el Grup Parlamentari Socialista també va
demanar amb una esmena que es fes l’Escola d’Hostaleria a
Ciutadella, precisament. Per tant, crec que és un tema que
també du el suport almenys del Grup Parlamentari Socialista el
qual va fer aquesta proposta l’any passat.

Tampoc no he sentit gaires explicacions sobre la
problemàtica específica de Menorca, perquè vertaderament el
tema fins i tot dels vols aeris, nosaltres estam bastant malament
en el tema dels vols, no tan sols entre illes, que aquest és un
altre tema, no li vull dir aquest; però, per exemple, el relleu
d’Ibèria amb Clik Air, també açò és un problema.

El tema del turisme de creuers ha palAliat una miqueta la
baixada de la línia marítima regular, la qual vertaderament ha
caigut un 26% respecte de l’any passat.

Mes de la meitat de les empreses de Menorca van facturar
el mes de juny menys que el 2006.

Bé, crec que abans li he dit uns quants problemes i ara n’hi
dic uns quants més i quan vulgui en podem rallar molt més
perquè, efectivament, a Menorca anam enrera, no?

El tema d’esponjaments, també, no sé si té previst aquest
tema agafar-lo també com a prioritari de cara a la primera línia
de la mar poder fer un esponjament que el que s’anava fent.

I m’ha agradat sentir que vostè dóna suport al turisme de
golf a l’illa de Mallorca, però és que, clar, a l’illa de Menorca
tenim el problema que també ens agradaria tenir golf i no tenim
suport. Però si vostè ens dóna suport, nosaltres encantats, no
passi cap pena que des del Grup Parlamentari Popular tindrà el
nostre suport sempre que vulgui.

En principi eren els quatre detalls, bé detalls que són
importants, que m’agradaria que em tornés contestar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vinent. Per contestar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):
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Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Mayans, perquè
realment, Vinent, perdó, supòs que, disculpi, Sra. Vinent,
Assumpta Vinent. Gràcies, té raó en temes concrets, tal vegada
per prendre la nota o despistar el paper.

Menorca, com vostè bé sap i a diferència, tal vegada,
d’Eivissa, encara que també amb qualque problema específic,
té un problema de volum amb els vols i això crea realment
qualque dinàmica d’estacionalització molt delicada, i per tant
segurament, tot i que les macroxifres no siguin dolentes, és
possiblement allà on haguem d’invertir.

Me va bé que em faci la referència, perquè segurament una
de les coses importants que m’he deixat és que dins el
pressupost, i aquí també hi intervé el finançament de Madrid,
una de les partides que hem pogut fer créixer important és el
conveni amb Turespaña, o els dos convenis amb Turespaña, un
de genèric, de promoció externa, i un altre de producte. Entre
tots dos sumaven fins ara 4 milions d’euros i en aquests
moments, a veure, podrien no firmar-se, però estam
pràcticament a punt de firmar, pujaran 7,5 milions d’euros.

Dins la campanya de producte, és evident que hauríem
d’afinar molt i estam en converses en aquests moments amb
majoristes de viatges i companyies aèries i les primeres
campanyes que estam dissenyant van directament per a
urgència, emergència, per al que sigui el més delicat i llavors
s’aniran succeint la resta en campanyes de producte
específicament a l’illa de Menorca. L’import total no li puc
consignar, serà objecte d’haver signat el conveni, però seran els
primers tant en majoristes de viatges com en companyies
aèries, perquè pensam que són els que necessiten d’una manera
més urgent aquest suport.

Pel que fa referència al tema aeri, li puc assegurar que des
del govern intentam i en coordinació amb la Direcció General
de Ports i Aeroports, exactament amb la Conselleria de
Mobilitat, negociar al màxim les dificultats que en aquests
moments tenen els ciutadans bàsicament de Menorca i
d’Eivissa en el que fa referència al transport, perquè realment
aquest és un problema important que de qualque manera hi hem
d’actuar. I li puc assegurar que si ens haguessin escoltat fa una
sèrie d’anys als diputats d’Unió Mallorquina, quan parlàvem de
no aplicar descomptes en el transport aeri, quan parlàvem
d’aplicar en base a preus fixos els descomptes, segurament
estaríem en una situació un poquet millor. Perquè al final el
descompte aeri entre illes, i vostè em dirà: bé, però això no té
res a veure amb les companyies de Londres o amb les de low
cost jo crec que sí. Al final un dels peatges que segurament
l’illa de Menorca i d’Eivissa poden tenir els propers anys és
haver de dependre una mica de l’illa gran, que és la que té un
volum important.

I al final amb els descomptes aeris, i això no ho puc decidir
jo, ho poden decidir vostès des del Parlament, el que ha passat
és que hem primat aquelles companyies que tenien tarifes més
altes, i qui trobava un passatge a 30 euros, difícil ja avui per
avui, el descompte li suposava 8, 9, 10 euros, segons el
percentatge en el seu moment; però qui trobava una tarifa de
300, pagava a la companyia de l’ordre de 80, 90 o el que
descompte que fos. I per tant, també en coordinació amb el
sector aeri, estic mirant de trobar fórmules tal vegada que han

d’anar més enllà i en el seu moment crec que haurem de
proposar aquestes fórmules les quals crec que serien més
rendibles per als ciutadans i de qualque manera donarien
connexions més importants també als ciutadans de les illes
menors.

Però aquesta és la situació en aquests moments i per tant
campanya de producte, amb una inversió de 2 milions més
d’euros per part de l’Estat espanyol de producte i,
específicament, començant per l’illa de Menorca.

El turisme de creuers, certament, no tan sols a Menorca,
també a Eivissa i concretament també a Mallorca, creim que és
una de les apostes a fer i això requerirà d’un gran acord polític
de reforma dels diferents ports, els quals en aquests moments
encara no tenen les condicions. Hem pogut viure aquest estiu
qualque creuer que ha quedat en roda dins la badia, i jo li puc
assegurar que cada hora que un creuer d’aquests queda dins la
badia són menys ingressos per als ciutadans de l’illa allà on
aquest vaixell hagi de fer escala, i que, per tant, aquestes
infraestructures que haurien d’haver estat acabades des de fa
més de quinze anys, no existeixen i ens hem trobat, aquest estiu
concretament, vaixells, al marge de la vaga la qual va ser un
problema puntual, fent roda enmig del port perquè no tenien
espai.

Dins la dinàmica que em consta que du endavant, és molt
probable que el dic de Peraires, si no vaig malament, permeti
d’una manera temporal els pròxims anys tenir una major
capacitat, però seguim tenint, i jo faré bandera amb el sector
privat i amb vostès si volen, la necessitat de reforma també del
Port d’Eivissa i del Port de Palma, perquè al final crec que és
el camí d’aquest turisme tan important.

I permeti'm també que entri en el tema de la Platja de
Palma. Jo ja li he dit, és insuficient el finançament de Madrid
i el nostre. Però permeti que de moment els gestos que l’Estat
espanyol en aquests moments ha duit endavant, i no dubt que
un probable, possible canvi de govern del mes de març, el
govern del partit que pertoqués també seria sensible a
l’estratègia de les Illes Balears, que cregui en les paraules de la
gent que avui per avui no m’ha fallat; hi ha una millora, hi ha
una primera inversió, després de tres anys, dins la Platja de
Palma, la qual ens permetrà fer front a la despesa corrent, que
ens permetrà començar algunes obres determinades. Ara, tengui
clar que si a Madrid no presentam el gran projecte acabat,
difícilment aventurarà fons previs a aquesta inversió i que, per
tant, la tasca de mantenir el calendari que teníem fixat és
nostra, de dur-la endavant, de presentar un projecte, i de
llavors, juntament amb els grups polítics, que estic convençut
que trobaré el seu suport i el de la resta dels grups
parlamentaris, i amb el sector privat, el qual també hi està
disposat, fer el lobby en positiu perquè l’Estat espanyol
continuï tenint ingressos de les Illes Balears.

I ho dic amb el to més positiu que pugui i el Sr. Flaquer sap
perfectament que no he deixat de dir el mateix. En aquell
moment seran els que jo reivindicaré, li donaré la raó, li diré
l’Estat està fallant; en aquests moments han complert les
paraules que m’han donat, acompleixen els terminis, per tant
anem a acabar el concurs d’idees internacional, anem a
presentar el gran projecte i llavors esper que tots els grups



parlamentaris facin causa comú d’un tema tan estratègic i que
ha de ser referent a aquestes Illes Balears.

De l’Escola d’Hostaleria, i per acabar, simplement dir-li que
estam negociant amb el Consell de Menorca el fet d’omplir de
continguts aquesta Escola d’Hostaleria i que, per tant, el lloc
nosaltres no els discutirem, crec que és un tema concretament
de l’àmbit menorquí. I en el moment que hi hagi uns continguts
pactats amb l’illa de Menorca, a través del consell i els seus
interlocutors i amb la Universitat i tinguem aquests continguts,
els recursos vostè sap que en els pressuposts moltes partides
estan vinculades, es durà endavant. En aquests moments crec
que la pilota és dins l’illa de Menorca, omplir de recursos
aquesta Escola d’Hostaleria, la qual no dubt que sigui
necessària, i sé de l’oferiment de l’Ajuntament de Ciutadella
pel que fa referència al lloc, per tant aquest no serà problema
per part d’aquest conseller.

I per acabar, Sra. Vinent, no és feina meva i no ho serà en
tota la legislatura ni programar ni construir camps de golf, la
meva feina en aquests moments és promocionar el que realment
és important. I en aquests moments la realitat és que a Mallorca
hi ha 25 camps de golf que tenen ganes que els promocionem,
tenen ganes d’anar a fires, tenen ganes de fer recepcions de
periodistes i aquesta serà la tasca, juntament amb el que hi ha
a Menorca i amb el que hi ha a Eivissa, que convidarem, com
no podria ser d’altra manera, d’aquesta conselleria. De la resta
en els consells insulars tenguin els seus debats i les seves
discussions que jo estic convençut que en sabran molt i molt
millor que jo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buils. I arribats a aquest punt, agrair la
presència del conseller i del seu equip i donar per conclosa
aquesta sessió.

Gràcies.
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